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Bezpieczeństwo łańcucha dostaw 
 
 

Sylwia Konecka, Maciej Stajniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska 

W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury 
identyfikującego typy łańcuchów dostaw i główne niebezpieczeństwa 
dla realizacji procesów transportowych. Przedstawiono również wyniki 
pilotażowych badań empirycznych dotyczące oceny poziomu 
prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń.  

 
Wstęp 

Współczesne łańcuchy dostaw muszą spełniać coraz to 
ostrzejsze kryteria konkurencyjne. Z raportu DHL z 2015 roku 
wynika, że 60% przedsiębiorstw wskazało, iż przez zakłócenia 
w łańcuchu dostaw ich kluczowe wskaźniki osiągnięć spadały o 
około 3%. W 40% przedsiębiorstw spadek w całkowitej stopie 
zwrotu dla akcjonariuszy wynikał ze znaczących zakłóceń w 
łańcuchu dostaw. Ryzyko zakłóceń odnosi się głównie do 
przepływów towarowych w ramach łańcuchów dostaw i 
pewności tych dostaw. 

M. Szymczak [2015] pisze, że nie ma przesady w 
stwierdzeniu, że obecnie najważniejszym megatrendem 
rozwojowym łańcuchów dostaw jest zdolność przystosowywania 
się. Według D. Ivanova, B. Sokolova i J. Kaeschela [2010, s. 
411] łańcuch dostaw można nazwać adaptacyjnym (adaptive 
supply chain), jeśli potrafi dostosować się do: 
− zmian w otoczeniu rynkowym i funkcjonowania w 

warunkach niepewności,  
− zmian w środowisku wykonawczym poszczególnych 

działań,  
− oraz wewnętrznych zmian w samym łańcuchu dostaw 

poprzez wykorzystanie rezerw strukturalno-funkcjonalnych 
i lepszą koordynację wynikającą z zakrojonego na szeroką 
skalę zastosowania technologii teleinformatycznych, w 
szczególności internetowych.  

Główne kierunki rozwoju współczesnych łańcuchów dostaw, 
dotyczą zwiększania:  
− elastyczności działania,  
− wrażliwości na potrzeby odbiorcy,  
− odporności na zakłócenia [Szymczak, 2015, s. 40]. 
 
1. Typy łańcuchów dostaw w kontekście zakłóceń i 

bezpieczeństwa 
 

Przedsiębiorstwa działając w ramach łańcucha dostaw 
redukują ryzyko, a także zwiększają swoją przewagę 
konkurencyjną przez świadome podjęcie ryzyka i odpowiednie 
zarządzanie nim. Niejako w związku z rozpatrywaniem 
łańcuchów dostaw w kontekście niepewności i ryzyka w 
literaturze pojawiły się również „nowe typy” łańcuchów dostaw 
wykorzystujące zarządzanie ryzykiem. Mówi się o SCRM 
(Supply Chain Risk Management) i w tym kontekście o 
wrażliwych (vulnerable), sprężystych (resilient) – nieraz 
tłumaczone jako odporne (resistant) czy kruchych (fragile) 

łańcuchach dostaw, a także o konieczności zachowania 
przejrzystość/widoczności (visibility) łańcuchów dostaw. 

Termin „sprężystość" jest używany, ponieważ odnosi się do 
łańcuchów dostaw w kontekście sieci, i łatwo było przyjąć 
słownikową definicję, która jest zakorzeniona w nauce o 
ekosystemach. Sprężystość (resilience) jest więc „zdolnością 
systemu do powrotu po wystąpieniu zakłócenia do swojej 
pierwotnej lub pożądanej postaci”. W sposób dorozumiany 
zawiera się w nim pojęcie elastyczności (flexibility) sieci, 
zważywszy, że pożądany stan może się różnić od oryginału 
[Christopher i Peck 2004, s. 2]. 

Przejrzystość łańcucha jest zdolnością wszystkich członków 
łańcucha dostaw do prześledzenia przepływów w całej 
rozciągłości łańcucha dostaw. Przejrzystość umożliwia na 
przykład wgląd w warunki (popytowe i podażowe, 
harmonogramy produkcji i zaopatrzenia, poziomy zapasów 
utrzymywane w ogniwach łańcucha dostaw stanowiących sieć 
zaopatrzenia, jak i w ogniwach łańcucha dostaw stanowiących 
sieć dystrybucji) z wykorzystaniem jednoznacznych kanałów 
komunikacji i porozumień w sprawie jednego obowiązującego 
zestawu mierników. Brak przejrzystości w łańcuchu dostaw 
zmusza menedżerów do podejmowania decyzji na podstawie 
prognoz, utrzymywania w związku z tym zapasów (tj. buforów), 
które nie odpowiadają rzeczywistemu popytowi. Zapasy te są 
zwykle tworzone niezależnie od siebie, w wyniku decyzji 
podejmowanych przez poszczególnych członków sieci 
zaopatrzenia i sieci dystrybucji, którzy nie mają szczegółowej 
wiedzy, na temat tego co dzieje się w pozostałej części sieci. W 
takim łańcuchu dostaw występuje tzw. nadkoncentracja 
operacji, wynikająca z dążenia do skorzystania z efektu skali, 
opustów ilościowych oraz obniżania kosztów transakcyjnych, z 
tendencją do nadmiernego skoncentrowania działalności w 
określonym ogniwie łańcucha. Nadmierna koncentracja 
zmniejsza elastyczność łańcucha dostaw do reagowania na 
zmiany w środowisku i prowadzi do większej podatności na 
nagłe zakłócenia, co bywa nazywane kruchością łańcucha 
dostaw [Hendricks i Singhal 2012]. 

Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw 
w kontekście niepewności dotyczących lead times, procedur 
celnych i tranzytu, wobec ciągle ograniczonej przejrzystości 
(visibility) procesów transportowych opisywał H.L. Lee [2004]. 
Zdaniem M. Szymczaka należy wyróżnić elastyczne, odporne, 
wrażliwe i adaptacyjne łańcuchy dostaw. Elastyczność polega 
na umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków 
funkcjonowania. Pozwala wyjść obronną ręką z różnych 
niespodziewanych sytuacji przy zachowaniu ciągłości działania, 
a czasem nawet niepogorszonych efektów działania. 
Elastyczność pozwala wykorzystać sytuacje, ujawniając atuty 
firmy i zdobywając przewagę nad innymi. Wdrożenie rozwiązań 
zapewniających elastyczność jest uzasadnione, w przypadku, 
kiedy [Simchi-Levi, Kaminsky i Sim-chi-Levi 2003, s. 199]: 
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− odczuwalna jest wysoka zmienność warunków działania;  
− korzyści dyslokacji produkcji przewyższają koszty 

utrzymania wielu zakładów produkcyjnych i utratę korzyści 
skali; 

− do dyspozycji są wypracowane odpowiednie mechanizmy 
koordynacji, które pozwolą spożytkować potencjał 
elastycznych strategii działania. 

Wrażliwość łańcucha dostaw oznacza zdolność jego reakcji 
na potrzeby odbiorców. Coraz wyższy poziom indywidualizacji 
wymagań odbiorców wpływa na konieczność dostosowania 
poziomu wrażliwości do indywidualnych wymagań i skutkuje 
zwiększeniem rozdzielczości działań zorientowanych na klienta, 
wiąże się to z elastycznością działania [Szymczak, s. 49]. 

Wrażliwość łańcucha dostaw może być zdefiniowana jako 
ekspozycja na poważne zakłócenia, wynikająca z ryzyka w 
ramach łańcucha dostaw, jak również zagrożeń zewnętrznych 
dla łańcucha dostaw. Kwestie wrażliwości łańcucha dostaw w 
aspektach logistycznych oraz w świetle najnowszych trendów w 
rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw szeroko omawia D. 
Waters [2007]. Na nieodłączność działalności gospodarczej i 
wrażliwości łańcuchów dostaw na zakłócenia zwrócono uwagę 
w raporcie Supply Chain Vulnerability.  

W ogólnym rozumieniu zdolność łańcucha dostaw do 
radzenia sobie w obliczu zmian określana jest odpornością 
[Wieland i Wallenburg 2013, s. 301]. Odporne łańcuchy dostaw 
(resilient supply chain, robust supply chain) dostosowują swoje 
strategie i operacje do zmian w otoczeniu w celu ograniczenia 
ryzyka utraty zdolności działania. Są one odporne na różnego 
typu anomalia, perturbacje, skutki awarii czy nieprawidłowości 
działania wynikające z naruszenia dotychczasowych warunków 
funkcjonowania lub zaburzenia ciągłości przepływów 
rzeczowych i informacyjnych. Z perspektywy menedżerskiej 
oznacza to postępowanie nakierowane na unikanie zakłóceń lub 
zmniejszanie ich dotkliwości, jeśli wystąpią [Boin, Kelle 
i Whybark 2010]. Z pozycji obserwatora można mówić o pełnej 
sprawności działania łańcucha dostaw po zaistnieniu sytuacji 
kryzysowej. Odpowiednie działania mogą być podejmowane 
przed zaistnieniem sytuacji kryzysowej, wówczas na zasadzie 
kalki z języka angielskiego w literaturze polskiej proponowane 
jest niekiedy określenie „rezylientne łańcuchy dostaw” 
[Szymczak, s. 48]. 

Odporne łańcuchy dostaw wymagają odporności 
poszczególnych jego elementów i podsystemów, a o odporności 
całego łańcucha dostaw przesądza odporność najsłabszego 
ogniwa. Cztery główne cechy, które sprzyjają odporności 
łańcucha dostaw to [Fiksel 2003]: 
− wielostronność (diversity) w zakresie form działania 

i zachowań; 
− sprawność (efficiency), czyli zdolność osiągania wysokiej 

wydajności przy umiarkowanym zużyciu zasobów; 
− zdolność dostosowania się (adaptability) rozumiana jako 

elastyczność działania pod presją; 
− spójność (cohesion) jako efekt sprzężeń pomiędzy 

zmiennymi systemowymi a elementami systemu.  
 

Transmisja zakłóceń oznacza pojawianie się negatywnych 
skutków ryzyka na coraz większej liczbie podmiotów w łańcuchu 
dostaw – jest skutkiem ich wzajemnej współpracy, a kanały 

transmisji zakłóceń wyznaczają relacje między podmiotami. 
Zapobieganie transmisji zakłóceń i niedopuszczanie do ich 
wzmacniania w łańcuchu dostaw oznacza więc modelowanie 
współpracy podmiotów w tych strukturach. Ten złożony problem 
podejmowany jest na razie w nielicznych badaniach, na 
przykład A. Świerczka [2012]. zdaniem autorów artykułu 
podstawowym łącznikiem ogniw w łańcuchu dostaw i 
gwarantem jego bezpieczeństwa, ale również nośnikiem 
zakłóceń są procesy transportowe. 
 
2. Bezpieczeństwo procesów transportowych w 

łańcuchu dostaw 
 

Czynniki zagrażające bezpieczeństwu procesów 
transportowych może wiązać się z [Cieśla, Turoń, 2016, s. 81].: 
− błędnymi decyzjami spowodowanymi nieprawdziwymi, 

nierzetelnymi, niedostatecznymi oraz nieprawidłowymi 
informacjami,  

− niedopilnowaniem, niewiedzą lub nieprzestrzeganiem 
przepisów oraz wyznaczonych procedur związanych z 
wymaganymi dokumentami, obowiązującymi obowiązkami 
przewoźnika,   

− czynnikiem ludzkim,  
− czynnikiem technicznym,  
− czynnikiem losowym.  

Transport towarów związany jest w szczególności z 
możliwością wystąpienia zagrożenia uszkodzenia towarów bądź 
też ich utraty. Zagrożenie to bardzo często wynika z 
niekompetentności przedsiębiorstwa transportowego. 
Zagrożenie bezpieczeństwa podczas przewozu powierzonego 
towaru powstają poprzez czynniki zewnętrzne dotyczące przede 
wszystkim stanu technicznego pojazdu, zabezpieczenia towaru 
podczas transportu oraz wpływu otoczenia zewnętrznego na 
przewożony towar. W szczególności należy uwagę zwrócić na 
elementy takie jak [Cieślak, Turoń, 2016]: 
− stan techniczny pojazdu, 
− odpowiednie zabezpieczenie przesyłki, 
− stan techniczny dróg, 
− umiejętności kierowcy.  

Ryzyko jest ściśle związane ze stratami oraz szkodami w 
transportowanym towarze. Poprzez szkodę transportową 
rozumieć należy szkody, które powstały w przewożonych 
przesyłkach. Podstawową cechą szkody transportowej jest 
powstanie jej w trakcie procesu przemieszczania, od chwili 
przyjęcia przesyłki do jej dostarczenia. W Ustawie Prawo 
Przewozowe wymienia się trzy rodzaje szkód transportowych: 
utratę, ubytek oraz uszkodzenie przesyłki. Artykuł 17 ust. 1 
konwencji CMR (Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road), odnoszącej się do 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów uwzględnia 
natomiast całkowite bądź częściowe zaginięcie towaru, jak 
również jego uszkodzenie” [Cyganik, 2014]. 

Całkowite zaginięcie towaru utożsamiane jest z terminem 
utraty przesyłki. Sytuacja ta oznacza, że przewoźnik nie jest w 
stanie wydać towaru odbiorcy, mimo, że termin przewozu 
upłynął. Konwekcja CMR uwzględnia również sytuację, gdy 
towar ulegnie uszkodzeniu. Uszkodzenie towaru uznawane jest 
za każdą zmianę ilościową oraz jakościową, która utrudnia 
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korzystanie z towaru w sposób zgodny z przeznaczeniem lub 
powoduje, że przestawia on mniejszą wartość użytkową 
[Walczak, 2006]. Transport drogowy jest najczęściej wybieraną 
formą przemieszczania ładunków w Polsce. 

Najczęściej podczas realizacji procesu transportowego 
występuje niebezpieczeństwo nieterminowej dostawy oraz 
zniszczenia lub utraty towaru. Ograniczać skutki finansowe 
takich zdarzeń można poprzez ubezpieczenia. Przewoźnicy 
korzystają z OCP (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) 
wówczas zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, od momentu 
przyjęcia ich do przewozu do momentu oddania odbiorcy, 
jednak ogólne warunki OCP zawierają wiele włączeń np. szkód 
powstałych w skutek siły wyższej, działań wojennych, strajków, 
rewolucji, ataków terrorystycznych. 

Korzystanie z ubezpieczenia cargo, czyli mienia w 
transporcie obejmuje wszelkie sytuacje losowe (huragan, 
powódź, trzęsienie ziemi, wypadki z winy innego użytkownika 
dróg), których skutkiem będzie utrata, ubytek lub uszkodzenie 
towaru. Generują jednak dodatkowe koszty dla podmiotów 
gospodarczych w postaci składek ubezpieczeniowych. 

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej odmawiają wypłat 
odszkodowań z przypadku oszustw ponieważ: zazwyczaj nie 
ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, jego pracowników oraz 
osób, które działają na zlecenie, w imieniu lub na rzecz 
ubezpieczonego, zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczającego, jego 
pracowników oraz osób, które działają na zlecenie, w imieniu 
lub na rzecz ubezpieczającego, przekazanie towaru oszustowi 
traktują, jako wydanie towaru osobie nieuprawnionej. Dlatego 
też analizując zakłócenia w transporcie i ograniczając 
prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń należy być 
świadomym możliwości wystąpienia szeregu oszustw. 

Do najczęściej spotykanych sposobów oszustwa w spedycji 
i przewozie towarów zaliczamy [Ignaszewski 2016]: 
− podszywanie się pod istniejącego przewoźnika, 
− wykorzystywanie sfałszowanych dokumentów 

rejestrowych, 
− zmiany danych odbiorcy lub miejsca rozładunku, 
− zgłoszenie fikcyjnej kradzieży ładunku, 
− brak zapłaty przewoźnego za wykonana usługę 

przewozową,  
− fałszywa firma spedycyjna. 

Natomiast najczęstsze zagrożenia nielosowe dla ciągłości 
procesu transportu towarów to: 
− kradzieże towaru,  
− kradzieże środków transportu z towarem oraz  
− napady na samochody ciężarowe (rozboje, kradzieże 

rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). 
Straty z tytułu tego typu zdarzeń dotyczą bezpośrednio 

przewoźnika oraz jego klienta. Skutki zakłócenia odczuć mogą 
także inni uczestnicy łańcucha dostaw. Brak terminowej 
dostawy do produkcji lub materiałów do dystrybucji powoduje 
opóźnienia, przestoje w procesach, a także utratę zaufania 
klienta. Szacowana wartość towarów utraconych w wyniku 

przestępstw wynosi 8,2 mld €/rok, wynika ze 160 
incydentów/dzień, co daje wartość 140.000 €/incydent, 75 % 
tego typu zdarzeń ma miejsce „w trasie” [Ignaszewski 2015]. 

Normy i narzędzia pozwalające zabezpieczyć ciągłość 
działania łańcucha dostaw to między innymi [Szymonik, 2015]: 
− System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw 

– ISO 28000:2007,  
− Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności – ISO 

26000:2010,  
− System Zarządzania Ciągłością Działania – ISO 

22301:2012,  
− System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości – 

SQAS,  
− Inicjatywy Bezpieczeństwa Kontenerowego (CSI),  
− Certyfikaty – TAPA, 
− Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu – ISPS,  
− Zaawansowane informacje o ładunku (ACI),  
− Bezpieczeństwo żywności,  
− Zarządzanie ryzykiem – ISO 31000:2009,  
− Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 

ISO/IEC 27001, 
− COBIT 5 Information Systems (IS) Security Framework 

[Wolden et al., 2015]. 
 
3. Wyniki badań kwestionariuszowych 
 

W celu uzyskania oceny prawdopodobieństwa i skutków 
zidentyfikowanych zdarzeń zakłócających procesy transportowe 
i zagrażających bezpieczeństwu łańcucha dostaw 
przeprowadzono badania ankietowe. Ankiety zostały 
rozprowadzone wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży 
transportowo-spedycyjno-logistycznej w Wielkopolsce, pod 
koniec września 2016 r. Kwestionariusz ankiety zawierał 
zidentyfikowane wcześniej, na podstawie przeglądu literatury 
potencjalne niebezpieczeństwa. Respondenci zgodnie ze 
swoimi przekonaniami mieli ocenić na pięciostopniowej skali 
prawdopodobieństwa i skutku każde z potencjalnych zagrożeń. 
Docelowo zidentyfikowano 38 różnych zdarzeń zakłócających 
bądź opóźniających dostawy, które ujęto w cztery grupy: 
czynniki związane z organizacją przewozu, czynniki związane z 
przewozem, czynniki ludzkie, czynniki techniczne. 

W sumie udało się zebrać 90 wypełnionych ankiet, nie 
wskazywano szczegółowych informacji dotyczących wielkości 
przedsiębiorstw, warunkiem wypełnienia ankiety było 
doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie z branży TSL lub 
dziale transportu, logistyki przedsiębiorstwa o innym 
charakterze podstawowej działalności. 

Rozkład liczbowy odpowiedzi w obrębie poszczególnych 
grup czynników przedstawiono w kolejnych tabelach 1-4. 

Ze względu na brak reprezentatywności próby badawczej, 
nie przeprowadzono analizy statystycznej, a zamieszczono 
jedynie ilość wskazań, na każdą z możliwych odpowiedzi. 
Przedstawione wyniki badań należy potraktować jako 
pilotażowe. 
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Tabela 1. Prawdopodobieństwo i skutek czynników związanych z organizacją przewozu  

Czynniki związane z organizacją przewozu PRAWDOPOBIEŃSTWO SKUTEK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Brak zgodności danych w zleceniu transportowym 5 13 19 25 28 6 14 21 22 27

Brak zezwolenia na przewóz niektórych towarów 8 26 15 19 22 11 17 23 28 11

Niewłaściwe wypełnione certyfikaty (np. certyfikat pakowania kontenera) 12 25 17 17 19 9 19 37 17 8

Brak lub błędy w dokumentach przewozowych 13 17 24 21 15 7 20 28 26 9

 
 
Tabela 2. Prawdopodobieństwo i skutek czynników związanych z przewozem 

Czynniki związane z przewozem 
PRAWDOPOBIEŃSTWO SKUTEK 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kontrola ITP (źle oznakowany, nieprawidłowo rozmieszczony ładunek, 
brak dokumentów) 

10 19 25 24 12 9 23 20 17 21 
Kolizja, wypadek 23 16 21 24 6 4 9 32 12 33
Nieodpowiednie oznakowanie przewozu 18 37 20 6 8 8 9 28 34 10
Napady na kierowców przy użyciu broni, gazu, środków oduzających, 
fałszywych policjantów 

26 34 15 9 6 9 10 19 35 17 
Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku  6 19 40 13 12 9 8 33 34 6
Ataki na transporty np. przy udziale autostopowiczów 9 43 18 15 3 9 32 23 17 7
Kradzież ładunku 23 18 18 26 4 12 12 24 29 12
Kradzież infrastruktury (np. kolej) 27 28 12 9 13 18 12 17 26 16
Nieprawidłowe rozmieszczenie ładunku w środku transportu 24 15 24 24 3 13 22 22 29 4
Aktywność imigrantów – dodatkowe kontrole na granicach 26 30 14 14 6 18 18 26 19 9
Nieodpowiednie warunki atmosferyczne (powodzie, oblodzenia, huragany) 22 16 22 21 3 4 11 29 13 36

 
 
Tabela 3. Prawdopodobieństwo i skutek czynników ludzkich 

Czynniki ludzkie PRAWDOPOBIEŃSTWO SKUTEK 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nietrzeźwość kierowcy/operatora 34 32 8 9 6 6 9 19 34 21
Spóźnienie lub niestawienie się pracownika do pracy 8 22 28 12 18 4 25 13 24 22
Przestrzeganie czasu pracy kierowcy 6 34 32 11 6 12 14 23 22 18
Przemęczenie kierowcy 6 23 41 9 9 2 12 25 35 14
Niewystarczające kwalifikacje kierowcy 8 30 28 19 3 18 13 17 26 14
Wypadek w pracy 31 35 22 0 2 13 15 11 26 25
Ataki terrorystyczne 6 22 25 20 17 6 6 22 11 45

 
 
Tabela 4. Prawdopodobieństwo i skutek czynników technicznych 

Czynniki techniczne 
PRAWDOPOBIEŃSTWO SKUTEK 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Niedopasowanie środka transportu do ładunku - ze względu na dane w 
zleceniu 

32 26 14 13 5 25 8 25 24 8 

Niedopasowanie środka transportu do ładunku - ze względu na barierę 
językową 

7 34 13 22 12 11 15 39 12 11 

Niedostosowanie infrastruktury punktowej - brak możliwości bezpiecznego 
dojazdu/podjazdu 

6 36 17 18 4 12 34 8 32 4 

Uszkodzenie kontenera/naczepy - nieprawidłowe mocowania, jazda, 
manipulacje podczas rozładunku /załadunku 

6 48 12 14 8 10 18 28 17 15 

Awarie urządzenia przeładunkowego 37 26 13 7 7 4 34 21 25 6
Awaria pojazdu  24 24 16 12 12 6 42 15 8 17
Brak parkingów 8 34 24 12 11 22 24 19 8 16
Nieodpowiedni stan techniczny dróg 24 12 24 14 12 6 24 36 10 10
Niewłaściwe opakowania 16 11 26 25 10 5 9 37 24 13
Niewłaściwa temperatura 22 15 23 13 17 6 24 36 11 12
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Podsumowanie 
Podsumowując, analiza łańcuchów dostaw w kontekście 

bezpieczeństwa może być przeprowadzona w obrębie 
identyfikacji i oceny prawdopodobieństwa i skutków wybranych 
czynników, a działalność transportowa ma zasadnicze 
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw. W 
świetle przytoczonych zdarzeń zakłócających prowadzenie 
działalności transportowo-spedycyjno-logistycznej należy liczyć 
się z koniecznością wpisania w nią zarządzania ryzykiem i 
zapewnieniem jego bezpieczeństwa. Świadczą o tym chociażby 
liczne inicjatywy rządowe i pozarządowe, mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw i zapewnienie 
ciągłości procesów transportowych, do których należą m.in.: 
− Partnerstwo Branży Handlowej i Celnej przeciw 

Terroryzmowi (Customs – Trade Partnership Against 
Terrorism, C -TPAT),  

− Wolny i Bezpieczny Handel (Free and Secure Trade, 
FAST),  

− Inicjatywa Bezpieczeństwa Kontenerów (Container 
Security Initiative, CSI),  

− Inicjatywa przeciwko Proliferacji Broni Masowego Rażenia 
(Proliferation Security Initiative – PSI). 

A także nowe typy łańcuchów dostaw: wrażliwe, odporne, 
kruche, elastyczne, sprężyste czy przejrzyste. 

W części badawczej przedstawiono ocenę skutków i 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu realizacji procesu transportowego. Wyniki 
przedstawiono w formie tabel obejmujących wybraną grupę 
czynników i przypisywane im przez respondentów poziomy 
prawdopodobieństwa i skutków. 
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The supply chain security 

The article presents the results of a literature review 
identifying the types of supply chains and the main danger to 
the realization of transport processes. It also presents the 
results of a pilot study on the empirical assessment of the level 
of probability and impact of identified threats 
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