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Streszczenie. W artykule przedstawiono pojęcie i strukturę łańcucha dostaw. Omówiono istotę zrównoważonego łańcucha 

dostaw. Zaprezentowano przykładowe działania i  korzyści wynikającego z implementacji zielonego łańcucha dostaw. 
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1. Wprowadzenie 

Niepewność przyszłości podyktowana nieprzewidywalnymi wskaźnikami rozwoju 

gospodarczego powoduje często negatywne konsekwencje dla sfery biznesowej czyli ma 

wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Taka sytuacja wymusza na operatorach 

logistycznych odkrywanie alternatywnych elastycznych rozwiązań adaptacyjnych 

przedsiębiorstw do szybko zmieniających warunków otoczenia. Logistycy coraz częściej 

upatrują przyszłość w tzw. zrównoważonym łańcuchu dostaw. Rozwój zrównoważony 

stanowi obecnie odpowiedź na rosnące problemy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, 

których celem jest zaspokojenie potrzeb, już nie tylko ostatecznego nabywcy, ale również 

wszystkich kontrahentów w całym łańcuchu dostaw mając na uwadze aspekty środowiskowe.  

   Działania UE i towarzystw ekologicznych oraz innych organizacji w aspekcie ochrony 

środowiska ujawniające się m.in. w zrównoważonym rozwoju, nabierają coraz większego 

znaczenia w planowaniu strategii przedsiębiorstwa. Koncepcja zrównoważonego łańcucha 

dostaw przewiduje tworzenie wartości dodanej przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw dla 

obecnych i przyszłych pokoleń. W koncepcji tej należy zastanowić się nad metodami 

i technikami, jakimi powinny kierować się poszczególne elementy łańcucha dostaw, aby 

oferowane przez nie produkty spełniały określone wymagania społeczne, ekonomiczne 

i środowiskowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki dotyczącej 

rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw.  

Proces wdrażania zielonego łańcucha dostaw jest już widoczny w polskim środowisku 

biznesu. W 2010 r. na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadzone zostało 

pierwsze badanie dotyczące odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu łańcuchami dostaw. 



Badani producenci wskazywali różne kryteria doboru dostawców, wśród nich wymieniając 

także aspekty społeczne i środowiskowe (rys.1).  

 

Rys. 1. Kryteria oceny dostawców pod kątem społecznej odpowiedzialności 

Źródło: Zrównoważony łańcuch dostaw, Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,  

Ministerstwo Gospodarki, s. 6. 

 

2. Istota zrównoważonego rozwoju 

Termin ,,zrównoważony” w kontekście łańcucha dostaw można rozumieć jako 

doprowadzenie do stanu równowagi, zapewnienie równowagi pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami w bilansie końcowym przedsiębiorstwa. Jednakże najbardziej powszechną 

definicją jest taka, zgodnie z którą można stwierdzić, że: na obecnym poziomie 

cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki, w którym potrzeby 

obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich 



zaspokojenie.
1
 Zatem bilansowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska jest domeną rozwoju zrównoważonego.  

Kolejnymi aktami prawnymi odzwierciedlającymi istotę rozwoju zrównoważonego są 

uznane międzynarodowe standardy, do których zaliczono m.in. Normę ISO 26 000, Zasady 

Inicjatywy ONZ Global Compact oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych.  

ISO 26000 to  norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej 

społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (j. ang. Corporate Social Responsibility). 

Z założenia nie jest to  żadna forma certyfikacji ani obowiązkowej regulacji. Norma ta 

stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu oraz określa jego 

ramy.  Projekt ten definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako "Odpowiedzialność 

organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo 

i środowisko", poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które
2
: 

 przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; 

 bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy; 

 jest zgodne z obowiązującym prawem i z międzynarodowymi normami zachowania; 

 jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.  

Global Compact jest największą na świecie inicjatywą na rzecz odpowiedzialności 

korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 r. przez 

Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 10 tys. 

członków ze 135 krajów. Global Compact stanowi skierowane do biznesu wezwanie, aby 

w swojej działalności stosował 10 podstawowych zasad z zakresu praw człowieka, praw 

pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promował społeczną 

odpowiedzialność biznesu (CSR). W Polsce koordynacją Inicjatywy Sekretarza Generalnego 

ONZ Global Compact zajmuje się Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 

(UNDP)
3
. 

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych zostały przyjęte w 1976roku 

oraz zrewidowane w roku 2000. Mają one na celu zapewnienie harmonijnego działania tych 

przedsiębiorstw w ramach polityki prowadzonej przez rządy, wzmocnienie wzajemnego 

zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami i społeczeństwami, w których prowadzą one 

                                                           
1
 Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991, 

s. 27.  
2
 http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000, [stan na 26.11.2012r.]. 

3
 http://www.globalcompact.org.pl, [stan na 26.11.2012r.]. 

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000
http://www.globalcompact.org.pl,/


działalność, wspomożenie poprawy klimatu dla inwestycji zagranicznych oraz zwiększenie 

pozytywnego wpływu przedsiębiorstw wielonarodowych na zrównoważony rozwój
4
. W 

rozdziale 5. zatytułowanym ,,Środowisko” znajduje się zapis, że przedsiębiorstwa powinny – 

w ramach przepisów prawnych i administracyjnych obowiązujących w krajach prowadzenia 

działalności i z uwzględnieniem odnośnych międzynarodowych porozumień, zasad, celów 

i standardów – brać pod uwagę potrzeby ochrony środowiska, zdrowia publicznego 

i bezpieczeństwa oraz prowadzić swą działalność tak, aby przyczyniać się do szerzej 

rozumianego celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
5
. Natomiast rozdział 7 ,,Interesy 

konsumentów” postanawia, że w kontaktach z konsumentami przedsiębiorstwa powinny 

działać zgodnie ze wzorcami sprawiedliwego postępowania w biznesie, marketingu i reklamie 

oraz podejmować wszelkie racjonalne kroki mające na celu bezpieczeństwo i jakość 

dostarczanych produktów i usług
6
.     

Nie tylko przepisy Światowej Komisji czy Unii Europejskiej w Polsce narzucają 

łańcuchom dostaw i przedsiębiorstwom zrównoważony rozwój. Również najwyższe polskie 

akty prawne, takie jak na przykład Konstytucja RP nakłada obowiązek kierowania się dobrem 

obywatela. Artykuł 5 Konstytucji RP brzmi: ,, Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 

i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju
7
”. Zapis ten zobowiązuje 

wszystkie szczeble władzy do kształtowania odpowiedniej polityki państwowej kierującej się 

dobrem społeczeństwa, mając na względzie ochronę środowiska.  

Kluczową ideą zrównoważonego łańcucha dostaw jest poszukiwanie możliwości 

redukcji kosztów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, przy wprowadzaniu 

intensywnych programów na rzecz jego ochrony
8
.  

 

3. Pojęcie i struktura łańcucha dostaw 

W literaturze przedmiotu nie ma jednolitej definicji łańcucha dostaw. Specjaliści 

w dziedzinie logistyki definiują łańcuch dostaw na różne sposoby. Oto niektóre z nich: 

                                                           
4
 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju, s. 5. 

5
 Tamże, s. 12. 

6
 Tamże, s. 14. 

7
 Konstytucja RP, art. 5. 

8
H. Brdulak (red.),  Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa 2012, s. 58. 

 



 łańcuch dostaw to sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą 

w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr – od fazy surowca do poziomu 

użytkownika końcowego. Wszystkie te podmioty są połączone przepływami dóbr 

fizycznych, przepływami informacji oraz przepływami pieniężnymi
9
; 

 łańcuch dostaw (jako struktura) to grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne 

działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty we wszystkich 

jego ogniwach, tj. od pozyskania surowców, poprzez produkcję i dystrybucję aż do 

ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, 

serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające
10

;  

 łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy 

wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi 

przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych.
11

 

 Analiza umieszczonych powyżej definicji upoważnia do stwierdzenia, iż łańcuch 

dostaw jest to w efekcie sieć współdziałających organizacji realizująca wspólnie działania 

zaczynając od wytworzenia produktów a kończąc na ich dostarczeniu finalnemu odbiorcy. 

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koncepcją ustalania relacji z dostawcami 

i odbiorcami oraz klientami w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klienta po 

najniższych kosztach.
12

 

 Najczęściej formułowanymi celami w zarządzaniu łańcuchem dostaw w ujęciu 

logistycznym są
13

: 

 minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy 

zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jakości obsługi dostaw (tzw. 

logistyka oszczędności); 

 zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej 

niezawodności, częstotliwości i elastyczności dostaw przy założonym poziomie 

kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajności); 

                                                           
9
  C.B. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 

2007, s. 30. 
10

  Słownik terminologii logistycznej, red. nauk. M Fertsch, ILiM, Poznań 2006, s. 95. 
11

  J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 19. 
12

  M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu  

usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 14. 
13  Tamże, s. 30. 



 optymalizacja poziomu zapasów w skali łańcucha dostaw wraz z elastycznym 

dostosowywaniem się do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych 

segmentów rynku. 

 Łańcuch dostaw, w swej najprostszej postaci składa się z analizowanej firmy oraz jej  

dostawców i odbiorców. Taka grupa uczestników tworzy już najprostszą jego formę. 

W rzeczywistości jednak tak nieskomplikowane łańcuchy dostaw występują bardzo rzadko. 

Najczęściej występującą formą jest rozszerzony łańcuch dostaw, gdzie poszczególne ogniwa 

mają kilku dostawców i odbiorców (zarówno pierwszego, jak i drugiego rzędu). 

 Każdy dowolny łańcuch dostaw charakteryzuje się pewną kombinacją firm, przy czym 

każda z nich spełnia w nim określoną rolę. Firmy mogą być producentami, dystrybutorami, 

hurtownikami, detalistami lub klientami w postaci przedsiębiorstw i osób fizycznych czy 

końcowymi konsumentami dóbr. Inne podmioty wspierają działalność tych firm, będąc 

dostawcami szerokiego zakresu niezbędnych usług. 

 Producenci to ogniwa, które mogą wytwarzać z punktu widzenia klienta zarówno 

półprodukty jak i wyroby finalne. Dystrybutorzy (pośrednicy) to podmioty, których celem 

działania nie jest zmiana postaci fizycznej wyrobu ale rozbijanie dużych i jednorodnych 

strumieni produktów na mniejsze i szersze pod kątem dostępności asortymentowej.  

Organizacje te mają również na celu dokładne śledzenie i analizowanie preferencji i popytu 

wśród klientów, którym sprzedają wyroby. Prowadzą one również reklamę bezpośrednią 

często stosując opusty cenowe, dobór wyrobów oraz świadczą usługi zapewniając komfort 

kupującego w ten sposób, aby przyciągać uwagę klientów na produkty, które sprzedają. 

Klienci lub konsumenci to dowolne organizacje, które kupują lub używają produktów. 

Rysunek 2 przedstawia omówione charakterystyczne ogniwa łańcucha dostaw oraz rodzaje 

przepływy jakie w nim zachodzą.  

Dostawca Operator

logistyczny
Producent

Operator

logistyczny
Dystrybutor Operator

logistyczny
Detalista Klient

Przepływ produktów

Przepływ finansowy

 Rys. 2. Kluczowe ogniwa łańcucha dostaw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, WSL, Poznań 2007, 

s. 18. 



 Do przedstawionego powyżej schematu łańcucha dostaw należy dodać jeszcze 

przepływ informacji, który odbywa się pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw 

i ma zwrot dwukierunkowy. 

 

4. Zrównoważony łańcuch dostaw 

 Zrównoważony łańcuch dostaw jest definiowany jako proces wykorzystania 

przyjaznych środowisku zasobów oraz przekształcenie ich tak, aby można poprawić ich 

właściwości uboczne lub też dokonać recyklingu w istniejącym środowisku, bez jego 

naruszania. W ramach tego procesu rozwijany jest produkt końcowy, który podlega utylizacji 

i ponownie jest użyty aż do końca swojego cyklu, tworząc w ten sposób równowagę 

w łańcuchu dostaw
14

. 

 Opisany wcześniej klasyczny model łańcucha dostaw zawiera w swej strukturze trzy 

wspomniane strumienie przepływów, tj. produktów, finansów i informacji. W przeszłości, 

kiedy to w mniejszym stopniu brano pod uwagę aspekty środowiskowe, nie zastanawiano się 

nad dodatkowymi kwestiami takimi jak: zwroty, logistyka odzysku, emisja gazów 

cieplarnianych.  Na każdym z etapów łańcucha dostaw pojawiają się, istotne z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

Odpowiedzialny łańcuch dostaw to taki, w którym zorganizowany jest system umożliwiający 

płynne zestawienie tych aspektów. Oznacza to dążenie do minimalizacji negatywnego 

wpływu na otoczenie zewnętrzne, jak również do maksymalizacji zysku. Współpraca 

producentów, dystrybutorów i konsumentów jest niezbędna w celu odniesienia pożądanych 

sukcesów. Każde z tych ogniw może implementować zrównoważony rozwój w odpowiedni 

dla siebie sposób. Jednakże współpraca poszczególnych uczestników łańcucha dostaw 

w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju jest drogą, która może poprowadzić  sieci 

logistyczne do sukcesu. Szczególną rolę odgrywają w tym aspekcie przedsiębiorstwa 

produkcyjne, które w znacznym stopniu wpływają na otoczenie i na postępowanie 

pozostałych ogniw łańcucha dostaw. Problem generowany przez producenta jest przesyłany 

do kolejnych ogniw (co oznacza, że przechodzi przez wszystkich pozostałych uczestników 

łańcucha dostaw).  Do pożądanych działań w najważniejszych obszarach łańcucha dostaw 

zaliczono
15

: 

1. Zaopatrzenie w surowce i półprodukty, w ramach którego należy: 
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a. Dbać o jakość i dotrzymywanie reżimów technologicznych i etycznych przez 

swoich dostawców; 

b. Troszczyć się o minimalizację masy i objętości opakowań przy sukcesywnym 

wprowadzaniu materiałów nadających się do recyklingu; wspierać krajowe 

systemy recyklingu opakowań; 

c. Dbać systemy stałego dostępu do informacji i wsparcia; współpracować w tej 

kwestii z innymi uczestnikami łańcucha dostaw; 

2. Produkcję własną i kooperację: 

a. Dbać o zasoby naturalne, redukować zużycie wody i energii, poszukiwać 

alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; 

b. Redukować straty w procesie produkcji i transportu na każdym etapie 

funkcjonowania produktu; 

c. Optymalizować logistykę zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży, aby 

zredukować jej wpływ na środowisko (w tym ilości emitowanego dwutlenku 

węgla); 

d. Wspierać innowacje i poprawiać efektywność procesów produkcji; 

3. Sprzedaż i dystrybucję: 

a. Dbać wraz z dystrybucją o budowanie ofert złożonych z produktów 

wyprodukowanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej produkcji; 

b. Kreować wraz z dystrybucją możliwość wyboru przez konsumenta produktów 

właściwych z punktu widzenia jego zdrowia, ochrony środowiska, i zasad 

etycznych; 

c. Informować i edukować konsumenta w zakresie możliwości wyboru produktów 

sprzyjających odpowiedzialnej konsumpcji i zagospodarowania odpadów 

pokonsumpcyjnych; 

d. Promować produkty wytwarzane zgodnie  z zasadami etyki, zapewniające 

lokalnym producentom i pracownikom godziwe warunki pracy i wynagrodzeń 

oraz odpowiednie warunki socjalne; 

e. Prowadzić wraz z dystrybucją taką politykę asortymentowo- cenową, aby 

poszerzyć krąg konsumentów, np. poprzez politykę obniżania kosztów i cen, co 

może przyczynić się w długiej perspektywie do ograniczenia ubóstwa 

i wykluczenia społecznego; 



f. Wdrażać odpowiedzialne zarządzanie odpadami handlu (opakowania), energią 

i substancjami pomocniczymi; edukować personel oraz partnerów publicznych 

i biznesowych, a także konsumentów; 

g. Realizować inwestycje w infrastrukturę w sposób odpowiedzialny i brać udział 

w projektach partnerstwa publiczno- prywatnego. 

Biorąc wszystkie wymienione aspekty zaprezentowany wcześniej model łańcucha 

dostaw należy uzupełnić o dodatkowe strumienie przepływu, aby mógł on spełniać warunki 

zrównoważonego łańcucha dostaw. Przykładowy model zrównoważonego łańcucha dostaw 

przedstawia rysunek 3. 

 

Rys. 3. Model zrównoważonego łańcucha dostaw 

Ważnym aspektem w organizacji łańcucha dostaw jest jego odpowiedzialna 

eksploatacja, pozwalająca na optymalne zbilansowanie wykorzystywanych zasobów. 

Zrównoważony łańcuch dostaw powinien zużywać zasoby odnawialne wolniej niż je 

wytwarzać, natomiast nieodnawialne, zużywać tak wolno jak to możliwe, bądź też zastąpić je 

odpowiednimi substytutami.    

 

5. Korzyści z wdrażania zrównoważonego łańcucha dostaw 

 

Głównym wyzwaniem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego 

oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia produktu. Wydaje się to zadanie niełatwe, 

jednakże wyspecjalizowane firmy realizują te założenia z sukcesem. 

W tabeli 1 przedstawiono przykłady podejścia do zrównoważonego łańcucha dostaw 

w różnych etapach cyklu życia. 

 



Tabela 1. Podejście do rozwoju zrównoważonego w łańcuchu dostaw- przykłady 

Analizowany 

obszar 
Przykłady działań na rzecz rozwoju zrównoważonego 

Projektowanie 

i rozwój 

produktu 

Redukcja zużycia surowców, stosowanie bardziej przyjaznych środowisku materiałów, 

poszukiwanie lokalnych alternatyw dla surowców, wykorzystywanie surowców z 

recyklingu, projektowanie produktów energooszczędnych, nisko kosztowych i wodo 

oszczędnych, planowanie produktu dla recyklingu i dla cradle-to-cradle, eco-design. 

Proces zakupów 

Stosowanie kryteriów ekologicznych i społecznych przy wyborze dostawców, analiza 

ryzyka, ocena wpływów środowiskowych i społecznych, budowanie trwałych relacji z 

dostawcami, otwarty obieg informacji o produkcie, ustalanie adekwatnej ceny do oczekiwań, 

przejrzystość działań. 

Logistyka 

Transport o niskiej emisji dwutlenku węgla, konsolidacja dystrybucji (np. wielkość  dostaw), 

pozwalająca na uzyskanie efektu skali, wzmocnienie współpracy między dostawcami, 

planowanie dystrybucji i dostaw uwzględniające poprawę ich efektywności. 

Produkcja 

Działania lokalizacyjne i wybór dostawców, analiza społecznych i środowiskowych norm 

obowiązujących u regionalnych dostawców (w celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że 

dostawa spełni oczekiwania społeczne i środowiskowe), uwzględnianie szerokiego zakresu 

ochrony środowiska, jak np. zwiększone zużycie paliwa i węgla, emisje do środowiska i 

kwestii społecznych, jak wpływ na lokalny rynek pracy przy podejmowaniu decyzji o 

konsolidacji, wykorzystywanie czystszych technologii produkcyjnych i najlepszych 

dostępnych technik, stosowanie systemów zarządzania środowiskowego, wdrażanie zasad 

ekologii przemysłowej, zamykanie obiegu wody, energii, racjonalna gospodarka odpadami. 

Marketing 

Rzetelna informacja o pochodzeniu, składzie i wpływie na środowisko, stosowanie eko-

etykiet, eko-marketing, wprowadzenie systemu odbioru produktów zużytych, rozszerzanie 

usług serwisowych – naprawa zamiast wymiany na nowe produkty. 

Źródło: A. Rudnicka, Rozwój zrównoważony w łańcuchach dostaw, Acta Universitatis Lodziensis 2011, s. 402. 

 

Natomiast w tabeli 2 zaprezentowano przykładowe działania stron uczestniczących  

w zrównoważonym łańcuchu dostaw z potencjalnymi korzyściami. 

 

Tabela 2. Przykładowe działania stron uczestniczących w zrównoważonym łańcuchu dostaw 

z potencjalnymi korzyściami 

Interesariusz Przykład działania 

Potencjalne korzyści 

Dla otoczenia Dla interesariusza 

Producent 
Ograniczenie masy 

opakowaniowej produktu 

Zmniejszenie ilości 

odpadów 

Ograniczenie kosztów 

dystrybucji 

Dystrybutor 

Ograniczenie emisji spalin 

w procesach logistycznych z 

wykorzystaniem pojazdów 

mechanicznych 

Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

powietrza 

Optymalizacja procesów 

logistycznych 

Zwiększenie atrakcyjności 

oferty dla klientów 

stosujących standardy 

środowiskowe 

Konsument 

Ograniczenie 

marnotrawstwa żywności 

(optymalizacja zakupów) 

Zmniejszenie ilości 

odpadów 
Optymalizacja wydatków 

Ograniczenie 

marnotrawstwa 
Źródło:  Zrównoważony łańcuch dostaw, Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, 

Ministerstwo Gospodarki, s. 4. 

Jak wynika z przedstawionej tabeli, implementacja zasad zrównoważonego rozwoju 

stanowi wartość dodaną dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Badania, 



przeprowadzone wśród 600 samodzielnych podmiotów gospodarczych, poczynając od 

globalnych korporacji aż do firm o przychodach poniżej 100 mln USD rocznie wskazują, że 

poziom zainteresowania zrównoważonego łańcucha dostaw jest bezpośrednio zależny od 

wielkości firmy, aż 54% przedsiębiorstw o przychodach powyżej 1 mld USD podjęło 

inicjatywy w tym zakresie w stosunku do 29% firm o przychodach powyżej 100 mln USD. 

Jako główne 4 przyczyny podjęcia działań w powyższym zakresie wskazywane są
16

: 

 poprawa wizerunku (ponad 78% wskazań); 

 usatysfakcjonowanie oczekiwań klientów (ok. 70% wskazań); 

 odróżnienie się od konkurencji, zbudowanie przewagi konkurencyjnej (ok. 68% 

wskazań); 

 redukcja kosztów logistycznych (ok. 58% wskazań). 

 

6. Zakończenie 

Zrównoważony łańcuch dostaw będzie przyczyną zmian przyszłych procesów 

w sferze biznesu. Ze względu na duże zróżnicowanie działalności będą to zmiany zachodzące 

w dynamicznie zmieniającym się tempie (w zależności od segmentu rynku). Podjęcie działań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju wymusza nieco inne spojrzenie na funkcje realizowane 

przez przedsiębiorstwo. Rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw jest szansą na uzyskanie 

wartości dodanej w aspektach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, lecz również 

dużym wyzwaniem dla poszczególnych ogniw łańcucha dostaw, jak też całej jego struktury.  

 Pojęcie zrównoważonego łańcucha dostaw ma związek z szeroko rozumianym 

terminem zrównoważonego rozwoju odniesionego do różnych aspektów działalności firm 

z branży TSL. Należy mieć na uwadze, że w dzisiejszych czasach problematyka dotycząca 

oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw (ogniw łańcucha dostaw) na środowisko 

naturalne jest szczególnie istotna w odniesieniu do państw członkowskich UE, która jest 

organizacją zorientowaną pro-środowiskowo. Potwierdza to przyjęta w 2000 roku przez 

Komisję Europejską nowa koncepcja strategiczna Europa 2020, która zakłada m.in. 

inteligentny i zrównoważony rozwój, więcej miejsc pracy, wyższy standard życia oraz określa 

kierunki rozwoju zarówno dla podmiotów (przedsiębiorstw), jak i społeczeństw. Podkreśla 

ona zwiększenie roli wiedzy, innowacyjności, edukacji społeczeństw a także ukierunkowanie 
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na produkcję efektywniej wykorzystującą zasoby przy jednoczesnym podniesieniu 

konkurencyjności. 
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BALANCED SUPPLY CHAIN 

 

Abstrakt. W artykule przedstawiono pojęcie i strukturę łańcucha dostaw. Omówiono istotę zrównoważonego łańcucha 

dostaw. Zaprezentowano przykładowe działania i  korzyści wynikającego z implementacji zielonego łańcucha dostaw. 

In the article are presented idea and structure of supply chain. Are discussed nature of balanced supply chain. Are presented 

example activity and advantages which are results of implementation of the green supply chain. 

Keywords:  supply chain, balanced development, environmental economic and social aspects. 
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