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PROBLEM ODPORNOŚCI W KOORDYNACJI  
SIECI DYSTRYBUCJI 

 
Streszczenie: W artykule podjęto rozważania nad koordynacją sieci dystrybucji w kontek-
ście zwiększenia odporności na zakłócenia w przepływach wyrobów gotowych. Wskaza-
no, jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami flagowymi koordynującymi przepływy 
materiałowe w sieci dystrybucji. W sieci dystrybucji wyrobów hutniczych rozważono dwa 
modele przepływu – z centrum serwisowym oraz z centrum logistycznym. W dwóch stu-
diach przypadku zastosowano taką samą procedurę: badania dzienniczkowe realizowane 
przez 3 miesiące w celu identyfikacji zakłóceń, analizę przyczynowo-skutkową oraz anali-
zę FMEA. 
 
Słowa kluczowe: koordynacja sieciowa, odporność, zakłócenia, sieć dystrybucji. 
 
JEL Classification: L11, L14, L61. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Rozwój technologii informatycznych, automatyzacja i robotyzacja, rozsze-
rzona rzeczywistość internetu rzeczy to zjawiska niezaprzeczalne dynamicznie 
postępujące, ale przede wszystkim zmieniające struktury łańcuchów dostaw  
i zmuszające do przeformułowania modeli biznesu kooperujących organizacji 
oraz modeli współdziałania. Zmiany są widoczne na każdym szczeblu łańcucha 
dostaw, jednakże bardzo silnie postępują zwłaszcza w kanałach dystrybucji. 
Główną przyczyną takiego stanu jest potrzeba sprostania wyzwaniu skutecznego 
dostarczenia produktu do klienta zgodnie z jego oczekiwaniami w warunkach 
zmian w środowisku zarówno klienta, jak i uczestników łańcucha dostaw. Celem 
artykułu jest powiązanie ze sobą aspektów istotnych dla zarządzania siecią dys-
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trybucji w warunkach zmian: koordynacji przepływów wyrobów gotowych, 
identyfikacji źródeł i skutków zakłóceń w przepływach wyrobów gotowych oraz 
wzmacniania odporności sieci dystrybucji w warunkach personalizacji produktu. 
Badania empiryczne przeprowadzono w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. 
Wyroby hutnicze są wzorcowym przykładem systemu z przeważającą dystrybu-
cją, w którym jest prowadzona zarówno wczesna, jak i późna dyferencjacja pro-
duktu i są kształtowane relacje sieciowe. Dla realizacji przyjętego celu zapropo-
nowano układ badań łączących studia literatury z zakresu koordynacji sieci, 
odporności łańcucha dostaw oraz zmian w strukturach łańcucha dostaw z bada-
niami empirycznymi ukierunkowanymi na identyfikację zakłóceń w sieci dys-
trybucji wyrobów hutniczych oraz dyskusję koncepcji przeniesienia ciężaru ko-
ordynacji przepływów wyrobów gotowych z przedsiębiorstwa handlowego na 
przedsiębiorstwo usługowe. W związku z tak przyjętymi założeniami na etapie 
identyfikacji zakłóceń przeprowadzono badania dziennikowe dla dwóch modeli 
koordynacji przepływu wyrobów hutniczych – modelu z centrum serwisowym 
oraz modelu z centrum logistycznym.  
 
 
1. Wyzwania dla koordynacji sieci dystrybucji 
 

Koordynacja sieciowa w najszerszym ujęciu jest rozumiana jako celowe 
kierowanie działaniem wielu podmiotów, tak by wysiłek zbiorowy realizować  
w sposób uporządkowany. Koordynowanie wymaga więc porządkowania, łącze-
nia, jednoczenia i harmonizowania wszystkich czynności i wszystkich wysiłków 
w całość jak najbardziej przydatną do osiągnięcia celu. Zatem by móc cokolwiek 
koordynować, między działaniami i/lub podmiotami w sieci muszą występować 
współzależności – to one wskazują na możliwy zakres i potencjalne sposoby ko-
ordynowania [Czakon, 2008, s. 7-10; Kramarz, Twaróg, 2017, s. 309-322]. 

J. Heide [2003, s. 18-29] wymienia zbiór trzech mechanizmów koordynacji: 
mechanizmy rynkowe, hierarchiczne i społeczne, które łącznie występują w sie-
ciach. W. Czakon [2008, s. 7-10] uszczegóławia je na: cenowe (np. cena, zabez-
pieczenia dwustronne), pozacenowe (np. zaufanie, normy społeczne, styl podej-
mowania decyzji) oraz przepływowe (np. VMI, QR, CPFR).  

M. Young i V. Dulewicz [2008, s. 17-32] oraz B. Hoetker i J. Mellewigt 
[2009, s. 129-161] definiują koordynację sieciową jako efektywne i skuteczne 
wykorzystywanie zasobów wszystkich węzłów sieci międzyorganizacyjnych  
(w tym infrastruktury, wiedzy i pozostałych zasobów) dla osiągniecia założo-
nych celów. Wysokie zdolności do koordynacji sieciowej według K. Provan, 
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Fish i Sydow  [2007, s. 479-516] zmniejszają zakłócenia wynikające z niepewności 
otoczenia. F. Rothaermel i D. Deeds [2006, s. 429-460] wskazują natomiast dodatnią 
korelację pomiędzy zdolnościami do koordynacji a adaptacyjnością sieci.  

K. Provan, Fish i Sydow [2007, s. 479-516] identyfikują trzy formy koor-
dynowania sieci: (1) dzielone między uczestników (np. decentralizacja harmo-
nogramowania przepływów w sieci produkcyjno-logistycznej) [Thomas i in., 
2016, s. 405-425], (2) prowadzone przez jedno centralne ogniwo [Siu i Bao, 
2008, s. 79-102], (3) prowadzone przez organizację specjalnie do tego celu po-
wołaną w sieci. Pierwszy model − zdecentralizowanej koordynacji − dotyczy 
głównie poziomu operacyjnego i jest bardzo trudny do osiągniecia w praktyce. 
Rozdzielenie funkcji koordynowania pomiędzy uczestników sieci wymaga du-
żego zaufania i dużej dyscypliny wszystkich uczestników sieci. Model drugi 
wskazuje na centralne ogniwo sieci, które w literaturze często jest określane 
mianem przedsiębiorstwa flagowego. Takie organizacje mają różne modele biz-
nesu − od integratora sieci do operatora. Trzeci model nawiązuje natomiast do 
modelu dyrygenta, a więc organizacji skoncentrowanej na zarządzaniu wiedzą  
w sieci. Te formy są uzależnione od konfiguracji struktury sieci, która jest koor-
dynowana, i wskazują, kto jest predysponowany do zarządzania wiedzą w sieci  
i do zarządzania przepływami materiałowymi.  

Koordynacja sieci dystrybucji dotyczy decyzji w zakresie określonych 
oczekiwań poszczególnych węzłów sieci, synchronizacji przepustowości i zdol-
ności zasobowych, a także kontroli realizacji procesów. Tym samym koordyna-
tor sieci musi łączyć funkcje przywódcze i funkcje zarządcze, jednakże w zależ-
ności od typu koordynatora w różnym natężeniu.  

W procesie koordynacji sieci dystrybucji konieczne jest porządkowanie za-
sobów, wynajdywanie tych zasobów, które są współzależne, dokonywanie ich 
koncentracji, czyli zapewnianie ich dostępności na ustalonych wcześniej zasa-
dach dla realizacji zadań wyznaczonych celami sieci [Kramarz, Twaróg, 2017,  
s. 309]. Zadaniem koordynatora jest więc także ograniczenie konfliktu w dostę-
pie do zasobów sieci. F. Can i H. Chan [2006, s. 148-160], badając różne me-
chanizmy koordynacji przepływów materiałowych, przy ukierunkowaniu na 
współdziałanie w sieciowych łańcuchach dostaw, uwzględnili potrzeby odbior-
ców i niepewność w łańcuchu dostaw. Analizując koordynację sieciową z per-
spektywy zarządzania przepływami materiałowymi w sieci dostaw, eksperci 
podkreślają, że jest ona kluczowa dla doskonalenia procesów logistycznych.  

W rezultacie nawiązywania relacji sieciowych pojawia się więcej źródeł 
niepewności, takich jak: czas realizacji dostawy, potrzeby rynkowe, jakość pro-
duktu, przepływy informacji. Tym samym wzrost sieciowości łańcucha dostaw 
na poziomie sieci dystrybucji rozszerza obowiązki koordynatora sieci o zarzą-
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dzanie wiedzą o zakłóceniach. Pod tym pojęciem rozumie się zarówno identyfi-
kację zakłóceń i czynników wzmacniających zakłócenia, jak i przetwarzanie tej 
wiedzy, dobór strategii wzmacniania odporności sieci dystrybucji oraz wskaza-
nie procedur umożliwiających ograniczanie i kompensację zakłóceń, a w konse-
kwencji podejmowanie działań ograniczających negatywne skutki zakłóceń  
z perspektywy całej sieci dystrybucji i całego łańcucha dostaw. 
 
 
2. Istota odporności łańcuchów dostaw i sieci dystrybucji 
 

Problem wzmacniania odporności, w związku z nieustannie zmieniającym 
się otoczeniem organizacji, a także pojawiającymi się nowymi typami zakłóceń, 
staje się krytyczny dla zapewnienia niezawodnych przepływów materiałowych. 
Odporność łańcucha dostaw oznacza zdolność systemu złożonego ze współdzia-
łających organizacji do niezawodnej realizacji przepływów materiałowych  
w środowisku zakłóceń zarówno endogenicznych, jak i egzogenicznych [Chri-
stopher, Towill, 2002, s. 1-14]. Istotą odporności jest zdolność do reagowania na 
zakłócenia poprzez ograniczanie ich skutków lub przeciwdziałanie zakłóceniom 
tak, aby realizować założone cele całej grupy współdziałających organizacji. Za 
odporność łańcucha dostaw odpowiada więc w dużej mierze jego architektura 
obejmująca strukturę, lokalizację materiałowego punktu rozdziału, charaktery-
stykę kooperujących organizacji, konfigurację zasobów i organizację procesów, 
w tym stopień ich integracji. Biorąc pod uwagę lokalizację materiałowego punk-
tu rozdziału łańcucha dostaw (produkcja na magazyn, montaż pod zamówienie  
i odroczona produkcja, produkcja pod zamówienie, projektowanie produktu 
zgodnie z zamówieniem), można zauważyć, że rola dystrybucji jest różna. Im 
mniej różnicowany produkt, tym materiałowy punkt rozdziału znajduje się bliżej 
klienta, a struktura sieci jest bardziej rozbudowana. Produkty cechujące się ma-
sowym różnicowaniem (wariant wczesnej dyferencjacji produktów w przedsię-
biorstwie produkcyjnym) wymagają dużej intensywności dystrybucji, ale już 
produkty montowane pod zamówienie, a także różnicowane w przedsiębior-
stwach dystrybucyjnych (wariant późnej dyferencjacji – odroczona produkcja) 
wymagają dystrybucji selektywnej. Rola systemu dystrybucji, zwłaszcza w uję-
ciu przepływów materiałowych, jest znacznie mniejsza w przypadku produkcji 
na zamówienie i marginalna w przypadku projektowania produktu pod zamó-
wienie (te dwa warianty dotyczą systemów zrównoważonych lub wręcz z prze-
ważającym zaopatrzeniem). Tym samym w artykule, ze względu na ukierunko-
wanie na sieci dystrybucji, uwagę skoncentrowano na dwóch pierwszych typach 
łańcucha dostaw.  
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Wymiarem oceny wrażliwości łańcucha dostaw jest wpływ danego zakłó-
cenia na realizację celów współpracujących organizacji. Wpływ ten może być 
oceniany jako konsekwencje organizacyjne lub finansowe. Jak proponują m.in. 
J. Witkowski i A. Skowrońska [red., 2015, s. 68], intensywność zakłóceń (czę-
stotliwość ich występowania) oraz skutki (organizacyjne, finansowe lub gene-
ralne w postaci niezawodności) można skorelować w macierzy ryzyka zakłóceń, 
wskazując wpływ danego zakłócenia na wielkość wyrażoną w trzystopniowej 
skali. Przyjmując podobne kryteria oceny zakłóceń, wyznacza się wskaźnik ry-
zyka w metodzie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).  

Wzrost relacji sieciowych był traktowany przez wiele lat wyłącznie w kate-
goriach szans na zwiększenie zarówno elastyczności systemu dystrybucji, jak  
i wzmocnienie odporności łańcucha dostaw na zakłócenia. Najnowsze badania 
rozszerzają spektrum rozważań o relacjach sieciowych o zagadnienia zakłóceń, 
które mogą się pojawiać w związku z włączeniem nowej organizacji w przepły-
wy materiałowe [Ali, Shukran, 2016, s. 335-342]. Tym samym rozważając pro-
blem odporności sieci dystrybucji, warto uwzględnić różne koncepcje wzmac-
niania odporności. W. Kramarz [2013, s. 60-120] wskazuje na trzy główne 
strategie wzmacniania odporności łańcucha dostaw: strategię nadwyżki zapasów, 
strategię elastycznych zasobów oraz strategię nadwyżki relacji sieciowych.  
 
 
3. Koordynacja sieci dystrybucji wyrobów hutniczych 
 

W sieci dystrybucji wyrobów hutniczych można zidentyfikować wszystkie 
mechanizmy koordynacji sieciowej. Wynika to z różnorodności sieci dystrybucji 
wyrobów hutniczych. Najsilniej ugruntowane są sieci scalone, w których reali-
zowane są wspólnie operacje odroczonej produkcji, cechujące się współpracą 
opartą na zaufaniu i długoletniej kooperacji. Można zidentyfikować także sieci 
zasobowe/rozproszone. W tym przypadku przedsiębiorstwa najczęściej decydują 
się na wspólne eksploatowanie infrastruktury transportowej (w tym np. bocznicy 
kolejowej) lub powierzchni magazynowych. Zawierane są także porozumienia 
czasowe, charakterystyczne dla sieci projektowych, na czas realizacji złożonego 
zamówienia wynikającego z dużej inwestycji (np. budowa hali). Ze względu na 
horyzont współpracy pomiędzy uczestnikami sieci dystrybucji wyrobów hutni-
czych i nieformalne relacje pomiędzy pracownikami kooperujących organizacji, 
znacznej specjalizacji, w obecnym cyklu życia relacji w sieci dystrybucji wyro-
bów hutniczych przeważają mechanizmy społecznej koordynacji.  
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Badania w zakresie modeli koordynatorów polegały na identyfikacji atrybu-
tów różnicujących koordynatorów sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. Spo-
śród organizacji zrzeszonych w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali przebadano 
20 organizacji, które przyjęły dominującą rolę w kształtowaniu współczesnych sieci 
dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce. W badaniu uczestniczyły wyłącznie or-
ganizacje koordynujące przepływy wyrobów hutniczych w sieci. Organizacje te 
wskazywały stosowane mechanizmy koordynacji (tabela 1). Jednocześnie przyjęto 
założenie, że jeden koordynator może być uczestnikiem różnych sieci dystrybucji, 
stąd może stosować różne mechanizmy dla różnych sieci.  
 
Tabela 1.  Dominujące mechanizmy koordynacji według typów sieci dystrybucji  

wyrobów hutniczych 
 

Typ sieci dystrybucji ze względu  
na stopień różnicowania produktu i zakres 

współpracy 

Społeczne  
mechanizmy  
koordynacji 

Rynkowe  
mechanizmy  
koordynacji 

Biurokratyczne  
mechanizmy  
koordynacji 

Sieci zasobowe/rozproszone,  
sieci równorzędnych partnerów,  
model wczesnej dyferencjacji  

pozacenowe  
i przepływowe 

  

Sieci zasobowe/rozproszone, model późnej 
dyferencjacji 

pozacenowe  
i przepływowe 

  

Sieci scalone z wyraźnie wyodrębnionym  
integratorem, model wczesnej dyferencjacji 

  cenowe  
i przepływowe 

Sieci scalone z wyraźnie wyodrębnionym  
integratorem, model późnej dyferencjacji 

  cenowe  
i przepływowe 

Sieci pulsujące z przedsiębiorstwem  
centralnym o cechach dyrygenta,  
model wczesnej dyferencjacji 

 cenowe  
i pozacenowe 

 

Sieci pulsujące z przedsiębiorstwem  
centralnym o cechach dyrygenta,  
model późnej dyferencjacji  

 cenowe  
i pozacenowe 

 

Sieci scalone z operatorem, model wczesnej 
dyferencjacji 

pozacenowe  
i przepływowe 

  

Sieci scalone z operatorem, model późnej 
dyferencjacji 

przepływowe   

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Czynnikiem różnicującym stosowanie mechanizmów koordynacji w sie-

ciach dystrybucji nie jest stopień i miejsce różnicowania produktu, a typ sieci  
i model koordynatora. Sieci z modelem silnie scentralizowanym, w których ko-
ordynator ma cechy integratora sieci, a więc nie tylko kształtuje sieć, nadaje jej 
tożsamość, ale także przechwytuje wartość w strumieniu wartości dodanej, ce-
chują się przeważającą formą koordynacji biurokratycznej z wykorzystaniem  
w przewadze mechanizmów cenowych i przepływowych (te wyniki są zgodne  
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z wynikami pracy W. Czakona [2008, s. 7-10]). Sieci scalone (odpowiadające 
charakterystyce sieci w cyklu życia konsolidacji i dojrzałości), w których nastę-
puje różnicowanie produktu, najsilniej wykorzystują koordynacje społeczną  
i mechanizmy przepływowe [Jap, Ganesan, 2000, s. 227-245; Czakon, 2008, s. 7-10]. 
Natomiast koordynatorzy w identyfikowanych sieciach projektowych najsilniej 
wykorzystują koordynację rynkową (ze względu na różnorodność tych sieci 
trudno je aktualnie uśrednić według kryterium cyklu życia współdziałania). 
 
 
4. Wrażliwość sieci dystrybucji na zakłócenia 
 

Wrażliwość sieci dystrybucji na zakłócenia była analizowana w dwóch stu-
diach przypadku (tabela 2). W pierwszym przypadku koordynatorem przepły-
wów wyrobów gotowych w strategii opóźnionej dyferencjacji było centrum ser-
wisowe (wykonujące operacje odroczonej produkcji), a więc przedsiębiorstwo 
handlowe. W drugim przypadku rolę koordynatora przyjęło centrum logistyczne 
(niewykonujące operacji odroczonej produkcji), a więc przedsiębiorstwo usłu-
gowe. W obydwu sieciach przyjęto ten sam model badawczy – identyfikowano 
zakłócenia poprzez badania dzienniczkowe w tym samym okresie – 3 miesięcy. 
Uzyskane wyniki analizowano z wykorzystaniem 2 metod: analizy przyczyno-
wo-skutkowej oraz analizy FMEA. W analizie FMEA wyznaczono wskaźnik 
(WPR) określający ryzyko związane z wystąpieniem zakłócenia. Wskaźnik ten 
obliczano jako iloczyn znaczenia wady dla klienta, prawdopodobieństwa jego 
wystąpienia oraz częstotliwości, z jaką wada występuje. 

W modelu z centrum serwisowym dominującym typem zakłócenia jest 
niewywiązanie się przewoźnika z umowy, natomiast w modelu z centrum logi-
stycznym jest to błędne wystawienie faktury. W centrum serwisowym dominują-
ce zakłócenie nie jest najczęściej pojawiającym się zakłóceniem, ale jego skutki 
są bardzo poważne, stąd tak wysoki wskaźnik ryzyka. W przypadku centrum 
serwisowego wysoki wskaźnik ryzyka dla błędnie wystawionych faktur wynika 
z dużej częstotliwości tych zdarzeń w stosunku do pozostałych zakłóceń. Zakłó-
cenia generowane wewnątrz tego podmiotu wynikają z błędów pracowników  
i są przypisywane niewłaściwym kompetencjom pracowniczym. Biorąc pod 
uwagę ewolucję sieci dystrybucji wyrobów hutniczych, centrum logistyczne jest 
relatywnie nowym uczestnikiem tej sieci. 
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Tabela 2. Wyniki pomiaru zakłóceń w dwóch studiach przypadku 
 

Model  
koordynatora sieci 

Przyczyny  
zakłóceń 

Kluczowe  
zakłócenia 

Skutki  
organizacyjne 

Wyniki FMEA 

WPR 
wartość 

w % 
1 2 3 4 5 6 

Centrum serwisowe 
(późna dyferencjacja 
produktu, uczestnik 
sieci scalonej, sieci 
wirtualnej i sieci 
projektowej) –  
model operatora 

Komunikacja  
pomiędzy ogniwami 
łańcucha dostaw 

Niewłaściwa  
dokumentacja 

Opóźniona dostawa 
produktu bazowego 

Nieterminowo  
zrealizowane  
zamówienia 

Zmiany  
w priorytetach  
realizowanych  
zamówień 

Zmiany  
w harmonogramie 
obciążenia maszyn 

134 8,55% 

Kumulacja zakłóceń 
we wcześniejszym 
etapie przepływów  
w łańcuchu dostaw 

Błędne oszacowanie 
zapotrzebowania 

Uszkodzenia  
w transporcie 

Niekompletna  
dostawa produktu  
bazowego (niezgodna 
ze specyfikacją) 

Nieterminowo  
zrealizowane  
zamówienia 

Niekompletnie  
zrealizowane  
zamówienie 

Zmiany  
w priorytetach  
realizowanych  
zamówień 

Zmiany  
w harmonogramie 
obciążenia maszyn 

187 11,93% 

Niestandardowe  
zamówienie klienta 

Potrzeba rozszerzenia 
relacji sieciowych 

Oczekiwanie  
na produkt  
o właściwych  
parametrach 

Nieterminowo  
zrealizowane  
zamówienia 

Zmiany  
w priorytetach  
realizowanych  
zamówień 

Zmiany  
w harmonogramie 
obciążenia maszyn 

324 20,68% 

Niewłaściwe formy 
współpracy  
z przewoźnikami 

Awarie 

Czynniki  
atmosferyczne 

Niewywiązanie się 
przewoźnika  
z umowy 

Nieterminowo 
zrealizowane  
zamówienie 

Uszkodzenia  
w transporcie 

Transport  
nadzwyczajny 

489 31,21% 
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cd. tabeli 2 
 

1 2 3 4 5 6 
 Konflikt w dostępie 

do zasobów  
kooperanta 
Przepływ informacji 
Opóźnienia  
w procesach  
transportowych 

Opóźnione  
podwykonawstwo 

Nieterminowo  
zrealizowane  
zamówienie 
Transport  
nadzwyczajny 
(wzrost kosztów 
transakcyjnych) 
Zmiany  
w harmonogramie 
cyklu realizacji  
zamówień

433 27,63% 

Centrum logistyczne 
(wczesna  
dyferencjacja  
produktu, uczestnik 
sieci scalonej i sieci 
wirtualnej) – model 
operatora  
logistycznego 

Źle zabezpieczony 
ładunek 
Nieostrożna jazda 
kierowcy 
Nieodpowiednie 
przygotowanie  
naczepy do transportu 

Uszkodzona  
przesyłka 

Utracone  
zamówienie 
Wzrost kosztów 
związanych  
z reklamacjami 
Wydłużenie czasu 
realizacji zamówienia

116 15,87% 

Błędne oszacowanie 
warunków drogowych 
Nieaktualność  
danych w systemie 
informatycznym 
Utrudniony kontakt 
z dostawcą stali 
Kumulacja zakłóceń 
we wcześniejszym 
etapie przepływów  
w łańcuchu dostaw 

Opóźnione dostawy 
kręgów stali 
 

Obniżenie wskaźnika 
dostępności  
produktu z zapasu 
Dezorganizacja  
realizacji kolejnych 
zleceń 207 28,32% 

Niewłaściwy  
przepływ informacji 
pomiędzy działami 
Zbyt krótki staż pracy 
(brak doświadczenia)
Niedbałość  
pracowników 

Błędne wystawienie 
faktury 

Wydłużenie okresu 
płatności 
Obniżenie  
satysfakcji klienta 248 33,93% 

Brak nadzoru  
spedytora nad  
realizowanym  
zamówieniem 
Nieprzewidziane  
zdarzenia losowe  
na drodze 
Źle zaplanowany 
harmonogram procesu 
transportowego 

Nieterminowa  
dostawa 

Dezorganizacja  
kolejnych zleceń 
transportowych 
Kary pieniężne  
wynikające umów 
Utrata klienta 

160 21,88% 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Strategie wzmacniania odporności przy takich dwóch modelach koordyna-
cji sieci dystrybucji są różne. W modelu z koordynatorem – centrum serwiso-
wym − strategia opiera się na budowaniu relacji sieciowych z podwykonawcami 
zadań odroczonej produkcji, natomiast w przypadku centrum serwisowego jest 
to strategia nadwyżki zapasów produktu bazowego i rozbudowane relacje  
z przedsiębiorstwami transportowymi. 

Strategia centrum serwisowego zapewnia większą elastyczność produkto-
wą, natomiast centrum logistycznego − większą elastyczność ilościową i czaso-
wą. Centrum logistyczne nie realizuje zadań odroczonej produkcji, a relacje ho-
ryzontalne buduje z organizacjami świadczącymi usługi transportowe i w takiej 
sieci pełni rolę koordynatora przepływów wyrobów hutniczych. Jest to więc 
znacznie węższy zakres niż w przypadku centrum serwisowego, które koordynu-
je przepływy w sieci złożonej z przedsiębiorstw handlowych, przedsiębiorstw 
handlowych realizujących wyspecjalizowane zadania odroczonej produkcji, 
przedsiębiorstw transportowych. Inny jest także zakres koordynacji w obydwu 
badanych przypadkach. Centrum serwisowe koordynuje przepływy z uwzględ-
nieniem dostępności zasobów partnerów, ich gotowości do dzielenia się wiedzą  
i potencjalnych zdolności substytucyjnych. Centrum logistyczne, nie przejmując 
produktu na własność, koordynuje zdolności sieci logistycznej, którą tworzy na 
potrzeby niezawodnego dostarczenia wyrobu do klienta. W przypadku centrum 
serwisowego nadwyżka relacji sieciowych jest istotną strategią wytłumiania ta-
kich zakłóceń, jak wskazane w analizie, czyli brak dostępności produktu o okre-
ślonych przez klienta parametrach czy niekompletna dostawa produktów bazo-
wych. Zdecydowanie słabą stroną wskazaną w tym konkretnym przypadku są 
relacje z przedsiębiorstwami transportowymi. Zakłócenia, które powstają  
w ostatnim etapie dostarczenia produktu do klienta, skutkują bowiem bezpo-
średnio pogorszeniem satysfakcji klienta, ponieważ nie ma szans na wytłumienie 
ich skutków. W przypadku zakłóceń typu nieterminowa dostawa produktu ba-
zowego (występujących z największą częstotliwością) skutki nie są tak poważ-
ne, jak w innych zakłóceniach, ponieważ zarówno strategie nadwyżki zapasu 
produktu bazowego, jak i strategia nadwyżki relacji sieciowych z powodzeniem 
pozwalają kompensować zakłócenia wewnątrz centrum serwisowego.  
 
 
Podsumowanie  
 

We wstępie artykułu postawiono pytanie, czy centrum logistyczne może 
przejąć rolę koordynacji złożonych sieci dystrybucji. Obecnie wydaje się, że nie. 
Centrum logistyczne realizuje zadania zbyt wąsko w strumieniu wartości, nie 
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przejmując odpowiedzialności za nietrafione prognozy. Jednocześnie jest na tyle 
nowym uczestnikiem sieci, że pozostałe ogniwa nie darzą tego podmiotu zaufa-
niem, co znacznie utrudnia zarządzanie wiedzą (w tym zwłaszcza wiedzą o za-
kłóceniach). Podmiot ten ma obecnie zbyt wąskie możliwości wytłumiania za-
kłóceń.  

Istotne wydaje się, biorąc pod uwagę wyniki badań, prowadzenie dalszych 
analiz w zakresie doboru mechanizmów koordynacji sieciowej w różnych typach 
sieci i z różnymi modelami koordynatora. Ponadto dalszymi krokami badań bę-
dzie sprawdzenie, jak poszczególne mechanizmy koordynacji wpływają na od-
porność sieci dystrybucji i czy w związku z tym należy uzależnić strategie 
wzmacniania odporności od modelu koordynacji sieci.  
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THE PROBLEM OF RESILIENCE IN DISTRIBUTION  
NETWORK COORDINATION 

 
Summary: In the article considering above the coordination of the distribution network 
in the context increasing the resilience in flows of finished products was taken. For that 
purpose an influence of megatrends on the structure of the supply chain was considered. 
New challenges for flag enterprises that coordinating material flows in the distribution 
network were identified. In the distribution network of steel products two models of the 
flow were considered − with the service centre and with the logistic centre. At two case 
studies a same procedure was applied: diary panel (identification purpose of disruptions), 
analysis causally − consecutive and analysis FMEA. 
 
Keywords: network governance, resilience, disruptions, distribution network. 


