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OBSZARY (MEGATRENDY) PRZEKSZTAŁCEŃ WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI 

 

Złożoność zadań przed jakimi stoi logistyka w połączeniu z jej globalnym charakterem powoduje, że jest ona obecnie jed-

nym z najtrudniejszych i najważniejszych elementów współczesnej gospodarki. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny 

rynek, na którym działają współczesne firmy logistyczne sprawia, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfi-

kacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej efektywna. Coraz częściej pojawia się potrzeba wprowadzania kom-

pleksowych i innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających nie jako czas działań, a więc zmian o charakterze rewolucyjnym, a 

nie ewolucyjnym, bowiem świat zmienia się bardzo szybko, to co jest efektywne dzisiaj nie zawsze będzie adekwatnym i dobrym 

rozwiązaniem jutro. 

Logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczeki-

wania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej musi się stać badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to 

jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozu-

mienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Takie podejście służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które 

w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości wynikające z rosnącego tempa rozwoju technologicznego okre-

ślanego mianem „rewolucji technologicznej”. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – 

trudno jednoznacznie określić -  warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich. 

 

WSTĘP 

Logistyka to branża, która ze względu na swoje znaczenie  
w gospodarce, role i zadania jakie spełnia wciąż ewoluuje, by spro-
stać wymaganiom nowoczesnego biznesu i dostosować się do 
dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Globalizacja  
i sieciowość oraz rosnąca wirtualizacja współczesnej gospodarki 
stawia przed nią szereg nowych wyzwań i potrzeb, wyznaczają tym 
samym kierunki i trendy zmian w obecnych jak i perspektywicznych 
uwarunkowaniach. 

W XXI wieku rozwój technologii generuje nie tylko nowe możli-
wości, ale też sprzyja w znacznym stopniu szansom rozwojowym 
przedsiębiorstw logistycznych. Zmiany w tym zakresie odbywają się 
praktycznie na naszych oczach. Rośnie zapotrzebowanie na do-
stawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działa-
jących lokalnie, jak i w skali międzynarodowej (globalnej). Ich 
uczestnicy będą musieli sprostać wyzwaniom, takim jak: logistyka 
„megamiast”, skutki zmian demograficznych, wirtualizacja, ekologia  
i zrównoważony oraz odpowiedzialny rozwój, bezpieczeństwo oraz 
technologie dostaw. W tym miejscu należy podkreślić, że nie tylko 
współczesny, ale równie w przyszłości logistyk będzie projektować  
i wykonywać zadania optymalnego pokonywania czasu i przestrze-
ni, aby dostawa była wykonana zgodnie z oczekiwaniami klienta. 
Wykorzystując do tego celu najnowsze zdobycze techniki i najnow-
sze technologie. Wiedza o najnowszych koncepcjach i rozwiąza-
niach oraz umiejętności ich właściwej implementacji na rzecz pro-
wadzanych w firmie działań staje się jednym z zasadniczych ele-
mentów odniesienia sukcesu w obecnych uwarunkowaniach rynko-
wych. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że przede 
wszystkim umiejętność dostrzeżenia współczesnych potrzeb, jak  
i uwarunkowań realizacji działań logistycznych, budowanie kultury 
organizacyjnej nastawionej na innowacyjność i wykorzystanie know-
how, zmiany w sposobach podejścia i rozwiazywania problemów 
tworzy perspektywę odniesienia sukcesu rynkowego.  

Celem artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny wy-
branych trendów i kierunków rozwoju logistyki ze szczególnym  

uwzględnieniem roli innowacyjności w jej rozwoju, w tym implemen-
tacji najnowszych zdobyczy techniki i technologii teleinformatycz-
nych. 

1. MEGATRENDY W GOSPODARCE I LOGISTYCE  

Współczesna koncepcja funkcjonowania logistyki jest spadko-
bierczynią różnych aspektów koncepcji i rozwiązań. W wielu tych 
koncepcjach przedstawia się „magatrendy” rozwoju logistyki, które 
są wynikiem zachodzących zmian w gospodarce światowej. „Mega-
trendy” można zdefiniować jako stałe tendencje ekonomiczne, 
społeczne, polityczne i kulturowe, zjawiska powstałe w procesie 
cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa, o różnorakich uwarunko-
waniach oddziałujących na ludzkość poza narodowymi granicami  
i kontynentami, ogarniające cały ziemski glob oraz warunkujące 
główne kierunki i cele perspektywicznego rozwoju ludzkości.[1]  

W ujęciu logistycznym pojęcie „megatrendu” możemy zdefinio-
wać jako siłę fundamentalnie zmieniającą sposób funkcjonowania 
logistycznych podmiotów gospodarczych, ich sposób działania, 
konkurowania, istotny kierunek, tendencję lub siłę, która pojawia się 
globalnie lub lokalnie i ma szansę działać w przyszłości, która wy-
wiera znaczący wpływ na niemal każdy aspekt funkcjonowania 
społeczeństw i tym samym samej logistyki.  

W przedstawią ujęciu megatrendy mające wpływ na rozwój logi-
styki możemy przedstawić w ujęciu ogólnym społeczno-
ekonomicznym (cywilizacyjnym) jak i w ujęciu branżowym w naszym 
wypadku logistycznym, chociaż podział ten będzie nieostry i wiele 
elementów będzie się wzajemnie uzupełniać, na wzajemne przeni-
kać, generując swoiste sprzężenie zwrotne różnych megatrendów. 

Do pierwszej grupy megatrendów cywilizacyjnych na pewno na-
leży zaliczyć megatrendów które John Naisbitt opublikował w 1988r. 
w książce „Megatrends. The New Directions Transforming Our 
Lives” [2]. Autor ten wskazał 10 wyłaniających się nowych mega-
trendów – głębokich przemian, które będą mieć miejsce w przyszło-
ści: 
– od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informa-

cyjnego; 
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– od technologii siłowej do ultratechnologii/ultrastyku; 
– od gospodarki narodowej do gospodarki globalnej; 
– od myślenia krótkofalowego do długofalowego; 
– od centralizacji do decentralizacji; 
– od pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy; 
– od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej; 
– od hierarchii do sieci; 
– z Północy na Południe; 
– od schematu „albo – albo” do wielokrotnego wyboru. 

W 2012 r. M. Tinnilä, wyróżnił z kolei sześć głównych mega-
trendów i ich wpływ na życie społeczeństw [3]: 
– zmiany w strukturze wieku ludności oraz zachodzące procesy 

urbanizacji; 
– zwrot społeczeństw w kierunku całodobowego dostępu do dóbr, 

usług i konsumpcji; 
– wszechogarniające wykorzystanie ICT; 
– ekspansja siły konsumentów spowodowana dostępnością in-

formacji w sieciach; 
– e-handel, e-zakupy oraz ekspansja mobilnych usług; 
– globalizacja biznesu, będąca skutkiem strukturalnych zmian 

spowodowanych konkurencją, w tym w usługach biznesowych.  
Z kolei do grupy megatrendów logistyczno-transportowych 

można zaliczyć te które przedstawił J. Gröhn (rys. 1).  
 

 
Rys. 1. Megatrendy pływające na przemiany w logistyce [4] 

 
Ich uzupełnieniem jest siedem megatrendów, które zdaniem ich 

autorów w zasadniczy sposób wpływają na kształtowanie się  kie-
runków przemian w logistyce zarówno w zakresie wymaganych 
zdolności jak i nowych kierunków rozwoju. Są to [5]: 
– wciąż zwiększający się  wpływ środowiska naturalnego, 
– przemiany w zakresie modeli rozwoju usług logistycznych, 
– coraz większy wpływ nowoczesnych i innowacyjnych technolo-

gii, 
– zmiany wewnątrz  istniejących korporacji i koncernów, 
– przyszłe przemiany demograficzne, 
– globalna konkurencja, 
– przewidywane przemiany kulturowe. 

Jedno z najbardziej współczesnych ujęć megatrendów, które 
obecnie jak i w przyszłości będą określały kierunek działania przed-
siębiorstw  w tym logistyki przedstawiła Halina Brdulak, zaliczając 
do nich [6]: 
– zmiany lokowania się centrów biznesowych; na znaczeniu nadal 

zyskują kraje azjatyckie i Afryka, ze względu na tendencje re-
gionalizacji towarzyszące globalizacji  - Europa Wschodnia; 

– globalizacja i regionalizacja występujące równolegle jako odpo-
wiedź na zmieniające się otoczenie gospodarcze i turbulencje, 
zachodzące w gospodarce światowej, w różnym stopniu w po-
szczególnych krajach; 

– wzrost urbanizacji, do 2050 r. przewiduje się, że ponad 70 proc. 
społeczeństwa światowego będzie mieszkało w miastach; 

– rozwijający się ruch ekologiczny, wzrastające znaczenie zrów-
noważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstw; 

– starzenie się społeczeństw, zwłaszcza w krajach wysoko 
uprzemysłowionych; do 2050 r. ludność powyżej 60 roku życia 
będzie stanowiła 21 proc. ludności świata (w 2000 r. – 10 proc.); 

– dynamiczny rozwój e-handlu; sieciowa gospodarka. 
Wśród wskazanych megatrendów wyraźnie rysuje się złożoność 

wpływu różnych czynników globalnych na logistykę. Coraz bardziej 
globalna natura procesów produkcji, zakupów oraz dystrybucji jest 
kluczowym megatrendem kształtującym planowanie i realizację 
zadań logistycznych w ramach nowych (współczesnych) łańcuchów 
dostaw. Współczesna logistyka musi generować takie zdolności, 
które pozwolą skutecznie realizować wymagane wobec niej zadania 
w obecnych i perspektywicznych uwarunkowaniach. Jest to tym 
bardziej skomplikowane, że zmiany te muszą wyjść naprzeciw 
wyzwaniom przyszłości, które są bardzo trudne do jednoznacznego 
określenia. Wszelkie analizy, projekty badawczo–rozwojowe i inne 
prace nie do końca potrafią zdefiniować środowisko funkcjonowania 
przyszłej logistyki i związanych z nim oczekiwań oraz zdolności 
jakie powinna posiadać przyszła logistyka. Odnosi się to również do 
kwestii związanych z poszukiwaniem coraz bardziej proekologicz-
nych rozwiązań, które obecnie są jednym z priorytetów. Poszukiwa-
nie sprzyjających ekologii rozwiązań logistycznych jest zarazem 
impulsem do tworzenia oraz poszukiwania nowoczesnych i innowa-
cyjnych technologii. W efekcie proces modyfikowania modelu funk-
cjonowania logistyki i jej zadań ma charakter ciągły, powodując 
permanentne zmiany wewnątrz istniejących firm logistycznych, 
zwłaszcza w obliczu krajowej, regionalnej i globalnej konkurencji.  

Trudno jednoznacznie określić, które ze wskazanych magatren-
dów generują największe zmiany w logistyce. Jednak w ramach 
podsumowania tej części rozważań należy wskazać: 
– zmiany w lokowaniu centrów biznesowych w kierunku Azji, 

Ameryki Południowej i Afryki: 
– globalizacja i regionalizacja jako odpowiedz na zmiany rynkowe, 
– ekspansja siły konsumentów spowodowana dostępnością in-

formacji w sieciach; 
– wzrost urbanizacji:  
– ekologia i wzrastające dążenie do zrównoważonego rozwoju 

firm i realizowanych przez nie usług; 
– zmiany demograficzne, a szczególnie starzenie się społe-

czeństw; 
– dynamiczny rozwój e – handlu i gospodarki sieciowej oraz usług 

mobilnych. 
Wskazane megatrendy jak i inne uwarunkowania maja zarówno 

charakter pewnych tendencji stałych jak i wykazują dynamiczny 
charakter. Ponadto w ujęciu przyczynowo-skutkowym przenikają się 
i tworzą swoiste sprzężenia zwrotne, które prowadzą do ich upo-
wszechniania i powstawania nowych trendów, a w przyszłości za-
pewne nowych megatrendów.  

2. ZMIANY W KONCEPCJACH LOGISTYCZNYCH 

Swoistym wprowadzeniem do tej części rozważań mogą być 
wyniki badań firmy Alcatel-Lucent wspólnie z ENPC School of Inter-
national Management z 2012 roku.[7] Wskazują one najbardziej 
istotne uwarunkowania oraz trendy, które mogą dostarczyć wska-
zówek dotyczących podejmowanych pragmatycznych decyzji za-
równo w sferze produkcji jak i logistyki. Należą do nich [7]: 
1) Ciągła dostępność w sieci, tj. 24 godz. na dobę; dotyczy ona 

całych pokoleń ludzi, zaciera granice między życiem zawodo-
wym i prywatnym, napędza popyt na specjalistyczne urządze-
nia: smartfony, tablety, czy e-booki. 

2) Doroślenie cyberpokolenia, co stanowi wyzwania dla przyszłych 
pracodawców i otoczenia współpracowników. 
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3) Autoedukacja, związana ze stopniowym przesuwaniem się 
punktu ciężkości z tradycyjnego na zindywidualizowane kształ-
cenie i dokształcanie się coraz większej części społeczeństwa. 

4) Internetyzacja życia obywatelskiego, tj. wywieranie wpływu via 
internet i portale społecznościowe na władze lokalne i centralne 
oraz zmianę funkcjonowania tychże władz w kierunku wykorzy-
stania internetu jako formy komunikacji z obywatelami. 

5) Neourbanizacja prowadząca do nowych form życia w powiąza-
nych ściśle ze sobą ośrodkach miejskich, podmiejskich i wiej-
skich, w tym zwłaszcza komunikacji i transportu. 

6) Zmiany preferencji zatrudnienia z upływem czasu (wiekiem). 
Wydłużenie oczekiwanej długości życia człowieka skłania rów-
nież do kontynuowania pracy na emeryturze, choć w innej for-
mie i często w innym zawodzie. Ale również prowadzi do rosną-
cego popytu nie tylko na usługi związane ze zdrowiem i odnową 
biologiczną, lecz także na usługi teleinformatyczne. 

7) Ekologia projektowa, prowadząca do bardziej zrównoważonego 
rozwoju firm i życia ludzi, w trosce już nie tylko o ochronę śro-
dowiska naturalnego, lecz jego spożytkowania do bardziej 
szczęśliwego i dłuższego życia człowieka. 
Przytoczone uwarunkowania jak i wcześniej opisane megatren-

dy pozwalają wskazać na następujące czynniki determinujące roz-
wój i zmiany w logistyce w drugiej i kolejnych dekadach XXI wieku: 
– jeszcze większe ukierunkowanie działań logistycznych na ocze-

kiwania klienta, kreowanie nowych wartości i użyteczności dla 
klienta; 

– koncentracja na kluczowych kompetencjach, zlecanie w coraz 
większym zakresie funkcji i czynności logistycznych na ze-
wnątrz (rozwój outsourcingu); 

– skracanie się cyklu życia produktu w powiązaniu z presją na 
skracanie cyklu tworzenia produktu i czasu dotarcia do finalne-
go odbiorcy; 

– nowe koncepcje i strategie funkcjonowania SCM uwarunkowane 
nasilającymi się tendencjami związanymi z ograniczeniem cza-
su i kosztów;  

– budowanie aliansów strategicznych; 
– przeniesienie walki konkurencyjnej na cały łańcuch dostaw;  
– inicjowanie i wykorzystanie w praktyce strumienia innowacji; 
– wprowadzanie innowacyjnych systemów IT pozwalających na 

pełną integrację działań w ramach łańcucha dostaw, wzrost ela-
styczności i ograniczenia kosztów działań; 

– wzrost przejrzystości w operacjach całego łańcucha dostaw; 
– wzrost znaczenia kombinowanych przewozów i właściwie zor-

ganizowanych (innowacyjnych) przeładunków; 
– wzrost ilości przesyłek w połączeniu z koncepcjami  

e-commerce; 
– wzrost znaczenia aspektów związanych z koncepcją zrównowa-

żonego rozwoju; 
– konieczność obsługi wielomilionowych miast, ośrodków, których 

liczba i wielkość będzie rosła, szczególnie w kontekście logi-
stycznego wykorzystania tzw. „trzeciego” podziemnego ich ob-
szaru; 

– globalizacja i liberalizacja handlu światowego. 
Nie ulega też wątpliwości, że logistyka i zachodzące w jej pro-

cesy, a szczególnie współczesne i perspektywiczne łańcuchy do-
staw, stają się:  
– wielowymiarowe; 
– niezwykle złożone; 
– akceptujące różne modele biznesowe;  
– łączące w sobie dotychczas sprzeczne działania; 
– dopasowujące się do zmiennego otoczenia; 
– oparte na ludziach. 

Dostrzegalny jest ciągły rozwój koncepcji logistycznych. Stale 
zwiększa się zakres zadań i odpowiedzialności logistyki. Rośnie 
skala skomplikowania i dynamizm procesów, zakres i sposób wyko-
rzystania oraz implementacji coraz bardziej wyrafinowanych narzę-
dzi będących efektem rozwoju techniczno-technologicznego  
w sferze działań operacyjnych, taktycznych i strategicznych w ujęciu 
lokalnym, regionalnym i globalnym. Zmiany uwarunkowań: ekono-
micznych, finansowych, organizacyjnych, prawno-międzynarodo-
wych i techniczno-technologicznych, które dokonywały się z więk-
szą lub mniejszą dynamiką, prowadziły do stopniowego przekształ-
cania tradycyjnego modelu funkcjonowania gospodarki w bardzo 
dynamiczną sieć powiązań i zależności. Powoduje to ze współcze-
sna logistyka a w jej ramach łańcuch dostaw charakteryzuje się 
wieloma cechami, ale do zasadniczych należy zaliczyć: 
– zdolność szybkiego reagowania, umiejętność zaspokajania 

szybko zmieniającego się popytu; 
– elastyczność i umiejętność dostosowania się do optimum: 

koszt-poziom obsługi; 
– zdolność do optymalnego wykorzystania zasobów firmy; 
– umiejętność wykorzystania wszystkich dostępnych informacji. 

Współcześnie w dobie i integracji i internacjonalizacji oraz bar-
dzo szybkich i dynamicznych zmian  wiele uwagi zwraca się na 
poszukiwanie nowych form, sposobów i koncepcji funkcjonowania 
logistyki, które spełniałyby obecne i przyszłe wymogi zwłaszcza  
w obszarze realizacji oczekiwań klientów tworząc w ten sposób 
przewagę konkurencyjną.  

Logistyka się zmieniała i będzie się zmieniać. Wśród wielu dzia-
łań i koncepcji które obecnie mają największy wpływ na rozwój 
działań i strategii logistycznych szczególnie w Polsce na pewno 
należy wymienić: 
– Rozwój technologii informatycznych i teleinformatycznych, 

pojawienie się i rozwój koncepcji Cloud Computing i BigData; 
– Wzrost znaczenia innowacji – budowanie kultury innowacyjno-

ści. 
– Wirtualizacja procesów i działań, sensoryczność. 
– Koncepcja „Rewolucje przemysłowa 4.0” i automatyzacja pro-

cesów logistycznych. 
– Internet Rzeczy i Internet Wszechrzeczy wraz z koncepcją 

Omni-Chanel. 
– Rozwój koncepcji „zielonej logistyki”. 
– Rozwój dużych miast i inne zjawiska demograficzne – rozwój 

logistyki miejskiej. 
– Rozwój koncepcji Inteligentnych Systemów Transportowych 

(ITS) w tym szczególnie wdrożenie C-ITS. 
– Rozwój infrastruktury logistycznej – tworzenie potencjału logi-

stycznego. 
– Rozwój usług logistycznych szczególnie w obszarze TLS. 
– Koncepcja „Polska 3.0” i zawarte w niej koncepcja wykorzysta-

nia dróg wodnych oraz budowy Centrum Logistycznego Go-
ryczki. 

– Rozwój koncepcji druku 3D. 
Wskazane uwarunkowania i koncepcje na pewno nie wyczer-

pują wszelkich obszarów zmian mających wpływ na logistykę  
w najbliższym czasie. Potwierdzeniem tej tezy jest rys. 2, który 
przedstawia możliwe obszary, jak czas ich wdrożenia w ujęciu 
międzynarodowym (globalnym).  
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Rys. 2. Logistics Trend Radar, Delivering insight today. Creating 
value tomorrow!, Version 2014 [8] 
 

W ujęciu krajowym warto zwrócić uwagę chociażby na dwa 
istotne zagadnienia. 

Pierwszy to Koncepcja „Polska 3.0” gdzie mowa jest między 
innymi o następujących przedsięwzięciach logistycznych:[9] 
– uregulowaniu Odry i doprowadzenie jej do IV klasy żeglowno-

ści; 
– budowie kanału Odra-Łaba-Dunaj; 
– przebudowie Kanału Gliwickiego do IV klasy żeglowności; 
– budowie największego w Europie Centrum Logistycznego 

Gorzyczki – Wierzniowice; 
– przedłużeniu szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logi-

stycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy 
Sławków – Hrubieszów.  
Realizacja przedstawionych celów tego programu w zasadni-

czy sposób wpłynie na funkcjonowanie nie tylko polskiej logistyki. 
To nie tylko nowe miejsca pracy dla logistyki, ale również nowe 
możliwości w realizacji zadań logistycznych nie tylko w ujęciu trans-
portu intermodalnego (kombinowanego).  

Innym ważnym elementem, który zmienia polska logistykę to 
rozwój infrastruktury logistycznej w tym infrastruktury drogowej (rys. 
3). 

Autostrady i Drogi

- istniejące,

w budowie,

planowane.
 

Rys. 3. Stan realizacji autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. [10] 
 

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych w Pol-
sce są w znacznym stopniu efektem procesów jakie miały miejsce w 
ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie rozbudowy infrastruktury, 
której powstanie i ciągłe doskonalenie pozwala na szybszą, mniej 
kosztowną, bardziej ekologiczną formę realizacji przewozów. 

ZAKOŃCZENIE 

O przyszłości myślimy głównie w kontekście osiągnięcia zało-
żonych celów lub konstruowaniu planów rozwojowych. W pierw-
szym wypadku oznacza to najczęściej bardzo krótki horyzont cza-
sowy w drugim trochę dłuży, ale jak wynika z praktyki raczej nie 
wykraczamy poza rok 2020. Tymczasem już dziś dostrzec można  
zmiany w sferze społecznej i gospodarczej naszego życia, które są 
oznakami przyszłych trwałych zmian.  

Problemem jest czas. Musimy go właściwie wykorzystać już 
dziś przygotowując się do tych oczekiwanych zmian czy długofalo-
wych trendów. Słuszna w tym wypadku wydaje się teza: im wcze-
śniej zaczniemy te skutki przewidywać i dostrzegać ich symptomy, 
tym lepiej się do nich przygotujemy, a ewentualne zagrożenia zmi-
nimalizujemy lub przy dobrej koniunkturze przekujemy w sukces.  

Sieciowość współczesnej gospodarki, postępująca wirtualizacja 
świata i prowadzonych globalnych interesów stawia przed współ-
czesną jak i perspektywiczną logistyką szereg nowych wyzwań. 
Wskazane w opracowaniu megatrendy, uwarunkowania jak i możli-
we wyzwania wyznaczać będą kierunki rozwoju logistyki, a w jej 
ramach łańcuchów dostaw obecnie jak i w przyszłości.  

Konieczne jest stałe (permanentne) prowadzenie analizy i ba-
dania zarówno w sferze teorii, jak i praktyki logistyki w celu zidenty-
fikowania wymogów wobec obecnego i perspektywicznego docelo-
wego systemu logistycznego. Wieloaspektowa ocena różnych sys-
temów logistycznych (studia przypadków), identyfikacja problemów 
w obecnych systemach stanowiących bariery np. dotyczące komo-
dalności transportu, powinny również wskazać potrzeby i kierunki 
zmian.  

Logistyka jest bez wątpienia dźwignią i sposobem na rozwój 
gospodarczy, jest ona zarazem na usługach wszelkich działalności  
i elementem warunkującym te działania. Jako czynnik tworzenia 
wartości dodanej logistyka powinna również postrzegana być nie 
tylko jako dziedzina ponosząca w pełni świadomą odpowiedzialność 
za podejmowane działania, ale również jako nowoczesna koncepcja 
w pełni przygotowana na nowe wyzwania i zagrożenia.  
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W podsumowaniu warto też zwrócić uwagę jeszcze na jeden 
istotny element. Pomimo coraz większej precyzji i zakresu prowa-
dzonych badań, lawinowo rosnącej ilości wiedzy powstającej we 
wszystkich zakątkach globu oraz coraz łatwiejszego dostępu do 
zasobów wiedzy światowej, to jednak istotnym czynnikiem ciągle 
będzie niepewność.  
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Transformation areas (megatrends) of modern logistics 

The complexity of challenges facing logistics, along with 

its global nature, makes it currently one of the most difficult 

and important elements of contemporary economy. The mar-

ket, in which modern logistics companies operate, is more 

and more volatile and dynamic, and makes the existing meth-

odology of verification, evolution and continuous adjusting 

less and less effective. There is an emerging need to imple-

ment comprehensive and innovative solutions which some-

what run ahead of actions and, therefore, become revolution-

ary and not evolutionary changes. The contemporary world 

is changing so rapidly that the solutions which are effective 

today may not be adequate for tomorrow’s conditions. 

Logistics not only must keep pace with today's changes, 

but in many cases, stay ahead of them, meeting the expecta-

tions of its clients. A constant element of the logistics activi-

ties becomes studying and forecasting changes. However, 

this requires not only noticing the new circumstances and 

new challenges for logistics, but also multiple analysis and 

understanding mutual implementation and interaction. This 

approach will serve to build new logistics concepts that fully 

utilize new emerging opportunities arising from the increas-

ing pace of technological development known as "technologi-

cal revolution". It is difficult to explicitly determine what the 

most important determinants of these concepts and directions 

of evolution will be, however, a few of them are worth paying 

attention to. 
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