
Funkcjonowanie wybranych narzędzi szczupłego zarządzania na przykładzie polskich firm 

3 

SPIS TREŚCI 
 
WPROWADZENIE ............................................................................................. 5 
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI LOGISTYCZNYMI – ANALIZA 
PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METODYK .............................................. 7 

 Daria Grochowska 
 

OCENA CYKLU ŻYCIA MODYFIKACJI ŁAŃCUCHA 
DOSTAW ZORIENTOWANEJ PROŚRODOWISKOWO .............................. 30 

Andrzej Marcinkowski  
 
ZMIANY W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE PRZEMYSŁOWEJ – 
PRZEMYSŁ 4.0. ................................................................................................ 40 

Damian Socha  
 
ZNACZENIE INTERNETU RZECZY W ROZWOJU INTELIGENTNYCH 
SYSTEMÓW E-LOGISTYCZNYCH  .............................................................. 50 

Bartosz Rozmund  
 
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BEACON W PROCESIE 
PODNOSZENIA SATYSFAKCJI WSPÓŁCZESNYCH KLIENTÓW ........... 58 

Anita Sieradzka  
 
MOŻE ZAGRAMY…? – ZASTOSOWANIE WARTOŚCI SHAPLEYA 
W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW .............................................. 69 

Justyna Famulska, Natalia Jabłońska, Kamila Cwanda  
 
RACJONALIZACJA PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ – STUDIUM 
PRZYPADKU .................................................................................................... 85 

Mateusz Miągowski, Przemysław Zielak  
 
BADANIE JAKOŚCI USŁUG ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM  
W RZESZOWIE Z ZASTOSOWANIEM METODY SERVQUAL ............... 104 

Magdalena Grabowy, Agnieszka Wielgosz  
 
DYNAMICZNA INFORMACJA O PARKUJĄCYCH POJAZDACH JAKO 
ELEMENT INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH – 
STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA W GLIWICACH .................................................................. 124 

Agata Kurek, Jakub Jużyniec 
 
 



Funkcjonowanie wybranych narzędzi szczupłego zarządzania na przykładzie polskich firm 

5 

WPROWADZENIE 

Zarządzanie logistyką przeszło wiele przemian, począwszy od podejścia kon-
centrującego się wyłącznie na kosztach, kończąc na takim, które jest zorientowane 
na wartościach. Obejmuje ono szerokie spektrum zagadnień, od zarządzania funk-
cją logistyczną przedsiębiorstwa czy elementami infrastruktury zewnętrznej jego 
otoczenia, a skończywszy na operacyjnych aspektach realizacji procesów 
logistycznych. Właściwa organizacja i zarządzanie logistyką może stanowić 
kluczowy element przewagi konkurencyjnej. 

Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej już dziś, dlatego 
wychodząc jej naprzeciw został stworzony cykl konferencji „Logistic Intelli-
gence”, poświęcony zastosowaniom innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań 
w logistyce. 

Niniejsza monografia naukowa pod tytułem ,,Zarządzanie logistyką – aktu-
alne problemy i wyzwania” jest owocem II Konferencji Logistycznej „Logistic 
Intelligence 2018”. Problematyka przedstawiona w opracowaniu opisuje aktualne 
problemy i wyzwania stawiane przed zarządzaniem logistyką. Charakteryzuje ją 
powszechność i aktualność tematu, która jest podyktowana zmieniającymi się 
trendami i dużym zainteresowaniem społeczeństwa. W szczególności opisane 
zagadnienia dotyczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, w tym projek-
tami logistycznymi, Przemysłu 4.0 czy też inteligentnych, innowacyjnych rozwią-
zań z obszaru transportu czy magazynowania.  

Monografia składa się z dziewięciu artykułów, które poruszają zagadnienia 
związane z  nowoczesnymi, ilościowymi aspektami zarządzania logistyką i łań-
cuchem logistycznym oraz najważniejszymi trendami w tym obszarze.  

Tematyka opracowania mieści się w obszarze dyscypliny naukowej ,,nauki 
o zarządzaniu i jakości” lub ,,inżynieria mechaniczna” i ma silny związek ze 
współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące 
studium związane z problematyką nowatorskich, inteligentnych rozwiązań w łań-
cuchu logistycznym przedsiębiorstwa i jego zewnętrznego otoczenia. 

Monografia jest przeznaczona dla naukowców zajmujących się problematyką 
logistyki, zarządzania przedsiębiorstwem i/lub jego obszarami zewnętrznymi 
(jak np. miastem), dla studentów i doktorantów kierunków studiów o profilu lo-
gistycznym lub społecznym oraz praktyków – menedżerów organizujących 
procesy logistyczne w różnych obszarach, które są nakierowane na nowoczesne 
rozwiązania. Ze względu na dużą uniwersalność rozważań, książka może być 
skierowana do stosunkowo szerokiego spektrum odbiorców.  

Mamy nadzieję, że zawarte w monografii wyniki badań, analizy przypadków 
i studia literaturowe z zakresu podejmowanej problematyki będą stanowiły dla 
Państwa wartość dodaną. 
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