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Marta STAROSTKA-PATYK 

SPECYFIKA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  
W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 

PRZEMYSŁOWYMI 
CZ. II. UJ�CIE KOSZTOWE 

Streszczenie 
Gospodarowanie odpadami przemysłowymi, realizowane w sposób poprawny i zgodny  

z regulacjami prawnymi w tym zakresie, uwzgl�dnia procesy logistyczne zwi�zane z przepływami tych 
odpadów. Oprócz aspektów organizacyjnych w tym zakresie, równie istotne znaczenie maj� koszty 
dotycz�ce tych procesów. Artykuł prezentuje model matematyczny uwzgl�dniaj�cy koszty procesów 
logistycznych w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi przez wyspecjalizowane w tego rodzaju 
usługach przedsi�biorstwach.  

WST�P 
Problematyka ochrony �rodowiska naturalnego jest postrzegana jako �ci�le zwi�zana  

z rozwojem cywilizacyjnym. Ma to swój wyraz w koncepcji rozwoju zrównowa�onego, który 
mo�na okre�li� jako taki sposób prowadzenia działalno�ci gospodarczej, kształtowania  
i wykorzystywania potencjału �rodowiska oraz organizacji �ycia, który jednocze�nie 
zapewnia� b�dzie rozwój nowych procesów produkcyjnych bez szkód w �rodowisku 
naturalnym, trwało�� u�ytkowania zasobów �rodowiska oraz popraw� i zachowanie wysokiej 
jako�ci �ycia. Z koncepcj� ekorozwoju mo�na wi�c powi�za� zarz�dzanie logistyczne 
strumieniami odpadów, szczególnie przemysłowych, które słu�y� ma zachowaniu równowagi 
pomi�dzy �rodowiskiem naturalnym a prowadzeniem działalno�ci gospodarczej. 

Zarz�dzanie logistyczne stanowi wa�ny instrument kształtowania si� kosztów  
w przedsi�biorstwach. Kompleksowa realizacja procesów zarz�dzania logistycznego jest 
mo�liwa dzi�ki wykorzystaniu całego dorobku teorii i praktyki z zakresu technologii 
informacyjnej, marketingu, strategii systemów, ła�cuchów zaopatrzeniowych, automatycznej 
identyfikacji oraz rachunków optymalizacyjnych z zastosowaniem symulacji komputerowej,  
a praktyczna realizacja tej koncepcji najcz��ciej warunkowana jest wieloma ró�norodnymi 
czynnikami i ograniczeniami w postaci mi�dzy innymi zakresu i rodzaju prowadzonej 
działalno�ci, rodzaju produktów i usług oferowanych przez przedsi�biorstwo, dynamik�
rynku dystrybucji i sprzeda�y czy zmieniaj�cymi si� i rosn�cymi wymaganiami klientów. 




���			��������

1. PROCESY LOGISTYCZNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI 
PRZEMYSŁOWYMI W UJ�CIU MODELU MATEMATYCZNEGO 

Znaj�c charakterystyk� procesów zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów 
przemysłowych i przebieg ich zagospodarowania, nale�y  zwróci� uwag� na aspekt kosztów 
tych procesów. Koszty te mo�na przedstawi� za pomoc� autorskiego modelu 
matematycznego opracowanego w oparciu o uprzednie badania modeli kosztów  zwi�zanych 
z zarz�dzaniem logistycznym strumieniami odpadów [1,2,3,4]. Przy pomocy tego modelu 
mo�liwe jest oszacowanie kosztów działania systemu zarz�dzania logistycznego strumieniami 
odpadów w przedsi�biorstwie gospodaruj�cym odpadami przemysłowymi. Model 
matematyczny, podobnie jak opisowy składa si� z czterech głównych cz��ci: kosztów 
transportu, kosztów magazynowania, kosztów odzysku i kosztów składowania. 
Wyst�powanie tych czterech elementów składowych we wzorze kosztów całkowitych jest 
uzasadnione po pierwsze analiz� kosztów logistycznych zwi�zanych z zarz�dzaniem 
logistycznym strumieniami odpadów, a po drugie specyfik� działalno�ci zwi�zanej  
z gospodarowaniem odpadami przemysłowymi. Poniewa� zarz�dzanie logistyczne 
strumieniami odpadów obejmuje procesy zwi�zane z transportem odpadów, ich 
magazynowaniem, przekazywaniem do odzysku lub do składowania i jednocze�nie wszystkie 
te procesy stanowi� podstaw� działalno�ci przedsi�biorstw gospodaruj�cych odpadami 
przemysłowymi, st�d wyst�powanie kosztów tych procesów we wzorze na całkowite koszty 
zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo 
podkre�la to fakt, �e przepływy strumieni odpadów maj� podobn� specyfik� do produktów  
i wyst�puj� tu te same procesy logistyczne, ale kierunek przepływu ma odmienny charakter.  

Ogóln� posta� modelu matematycznego mo�na zapisa� nast�puj�cym wzorem (1), który 
stanowi sum� poszczególnych kosztów transportu, magazynowania, odzysku i składowania 
na wysypisku: 

SOMTC KKKKK +++=                                (1) 
 Gdzie: 

KC – całkowite koszty zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów przemysłowych, 
ponoszone przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi w celu 
prowadzenia ekonomicznie efektywnej gospodarki odpadami przemysłowymi; 

KT – całkowite koszty transportu, zwi�zane z przemieszczaniem odpadów przemysłowych 
na poszczególnych trasach, ponoszone przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce 
odpadami przemysłowymi; 

KM – całkowite koszty magazynowania, zwi�zane z czasowym składowaniem i procesami 
magazynowymi dotycz�cymi odpadów przemysłowych, ponoszone przez 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi; 

KO – całkowite koszty odzysku, zwi�zane z przekazywaniem cz��ci zgromadzonych 
odpadów przemysłowych do instalacji i urz�dze� odzyskuj�cych warto�� z odpadów 
przemysłowych, ponoszone przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami 
przemysłowymi; 

KS – całkowite koszty unieszkodliwiania poprzez deponowanie odpadów przemysłowych 
na składowisku, zwi�zane z przekazywaniem cz��ci zgromadzonych odpadów 
przemysłowych do składowania na wysypisku, ponoszone przez przedsi�biorstwo 
gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi. 

Powy�sza formuła matematyczna pozwala na obliczenie całkowitych kosztów 
zastosowania systemu zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów w działalno�ci 
przedsi�biorstw gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi.  

Odpady przemysłowe s� bardzo charakterystyczn� grup� odpadów i ze wzgl�du na swoje 
wła�ciwo�ci fizyko-chemiczne musz� by� rozpatrywane pojedynczo. Podział wszystkich 



��������			
���

odpadów uwzgl�dnia nie tylko rozdzielenie odpadów na komunalne, przemysłowe  
i niebezpieczne, ale w dalszym podziale wła�nie ze wzgl�du na te wła�ciwo�ci s� one 
podzielone w systemie kodów (co reguluje Katalog Odpadów). I tak w tym podziale wyró�nia 
si� 20 głównych grup odpadów oznaczonych od 01 do 20, gdzie grupa 20 to odpady 
komunalne, a pozostałe 19 grup to odpady przemysłowe i niebezpieczne. Dodatkowo  
w ka�dej grupie wyst�puj� podgrupy, a w nich indywidualne rodzaje odpadów. Z tego 
wzgl�du szacowanie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych jest wzgl�dnie 
proste, gdy� wszelkie koszty zwi�zane z tym rodzajem odpadów b�d� ujednolicone. 
Natomiast w przypadku obliczania kosztów zagospodarowania odpadów przemysłowych, 
ka�dy jeden rodzaj odpadu musi by� rozpatrywany pojedynczo, gdy� ze wzgl�du na ich du��
ró�norodno��, ka�dy b�dzie miał inne parametry zwi�zane z transportem, magazynowaniem, 
odzyskiem i składowaniem na wysypisku. Dlatego całkowite koszty systemu zarz�dzania 
logistycznego strumieniami odpadów dla przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami 
przemysłowymi nale�y rozbi� na poszczególne koszty składowe, obliczy� je dla ka�dego 
rodzaju odpadu przemysłowego odbieranego od klientów i dopiero na ko�cu wyliczy� ich 
sum�. 

2. LOGISTYCZNE KOSZTY SKŁADOWE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI WRAZ Z CHARAKTERYSTYK�
ICH ZALE�NO�CI 

Poszczególne składowe kosztów całkowitych systemu zarz�dzania logistycznego 
strumieniami odpadów przemysłowych, zgodnie z ogólnie opracowan� koncepcj�, b�d� miały 
nast�puj�c� posta�: 

• Całkowity koszt transportu (2): 
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Gdzie: 
KT - całkowite koszty transportu, zwi�zane z przemieszczaniem odpadów przemysłowych 

na poszczególnych trasach, ponoszone przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce 
odpadami przemysłowymi; 

P - ilo�� przedsi�biorstw wytwarzaj�cych odpady przemysłowe, które s� klientami 
przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 

N - ilo�� rodzajów odpadów wytwarzanych przez wszystkich klientów przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, jakie s� mu przekazywane w celach 
zagospodarowania; 

p - dany klient przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 
n - dany rodzaj odpadu przemysłowego, oddanego przez klienta przedsi�biorstwu 

gospodaruj�cemu odpadami przemysłowymi w celu zagospodarowania; 
io

pn - masa danego rodzaju odpadu przemysłowego, przekazanego do przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi przez klienta w celu zagospodarowania; 

� - współczynnik optymalizacji okre�lany przez ładowno�� (zale�n� od masy i obj�to�ci 
odpadu) rzeczywist� pojazdu transportowego;  

ST- stawka transportowa, obowi�zuj�ca w przedsi�biorstwie gospodaruj�cym odpadami 
przemysłowymi; 

tm -  trasa (odległo��) transportu odpadów przemysłowych od klienta do magazynu 
przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi. 
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• Całkowity koszt magazynowania (3): 
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Gdzie: 
KM - całkowite koszty magazynowania, zwi�zane z czasowym składowaniem i procesami 

magazynowymi dotycz�cymi odpadów przemysłowych, ponoszone przez 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi; 

P - ilo�� przedsi�biorstw wytwarzaj�cych odpady przemysłowe, które s� klientami 
przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 

N - ilo�� rodzajów odpadów wytwarzanych przez wszystkich klientów przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, jakie s� mu przekazywane w celach 
zagospodarowania; 

p - dany klient przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 
n - dany rodzaj odpadu przemysłowego, oddanego przez klienta przedsi�biorstwu 

gospodaruj�cemu odpadami przemysłowymi w celu zagospodarowania; 
km

n - jednostkowy koszt magazynowania dla danego rodzaju odpadu przemysłowego  
w magazynie przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 

ku
n - jednostkowy koszt manipulacji magazynowych dla danego rodzaju odpadu 

przemysłowego w magazynie przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami 
przemysłowymi; 

� - współczynnik optymalizacji okre�lany przez ładowno�� (zale�n� od masy i obj�to�ci 
odpadu) rzeczywist� pojazdu transportowego. 

• Całkowity koszt odzysku (4): 
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Gdzie: 
KO – całkowite koszty odzysku, zwi�zane z przekazywaniem cz��ci zgromadzonych 

odpadów przemysłowych do instalacji i urz�dze� odzyskuj�cych warto�� z odpadów 
przemysłowych, ponoszone przez przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami 
przemysłowymi; 

P - ilo�� przedsi�biorstw wytwarzaj�cych odpady przemysłowe, które s� klientami 
przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 

N - ilo�� rodzajów odpadów wytwarzanych przez wszystkich klientów przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, jakie s� mu przekazywane w celach 
zagospodarowania; 

p - dany klient przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 
n - dany rodzaj odpadu przemysłowego, oddanego przez klienta przedsi�biorstwu 

gospodaruj�cemu odpadami przemysłowymi w celu zagospodarowania; 
io

pn - masa danego rodzaju odpadu przemysłowego, przekazanego do przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi przez klienta w celu zagospodarowania; 

� - współczynnik optymalizacji okre�lany przez ładowno�� (zale�n� od masy i obj�to�ci 
odpadu) rzeczywist� pojazdu transportowego; 

ST- stawka transportowa, obowi�zuj�ca w przedsi�biorstwie gospodaruj�cym odpadami 
przemysłowymi; 
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to -  trasa (odległo��) transportu odpadów przemysłowych od magazynu przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi do punktu lokalizacji instalacji lub 
urz�dzenia odzysku; 

ko - jednostkowy koszt odzysku warto�ci z danego rodzaju odpadu przemysłowego  
w danej instalacji lub urz�dzeniu odzysku, gdzie przekazane zostały odpady przez 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce nimi. 

• Całkowity koszt składowania (5): 
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 Gdzie: 
KS – całkowite koszty unieszkodliwiania poprzez deponowanie odpadów przemysłowych 

na składowisku, zwi�zane z przekazywaniem cz��ci zgromadzonych odpadów 
przemysłowych do składowania na wysypisku, ponoszone przez przedsi�biorstwo 
gospodaruj�ce odpadami przemysłowymi; 

P - ilo�� przedsi�biorstw wytwarzaj�cych odpady przemysłowe, które s� klientami 
przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 

N - ilo�� rodzajów odpadów wytwarzanych przez wszystkich klientów przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi, jakie s� mu przekazywane w celach 
zagospodarowania; 

p - dany klient przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi; 
n - dany rodzaj odpadu przemysłowego, oddanego przez klienta przedsi�biorstwu 

gospodaruj�cemu odpadami przemysłowymi w celu zagospodarowania; 
io

pn - masa danego rodzaju odpadu przemysłowego, przekazanego do przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi przez klienta w celu zagospodarowania; 

� - współczynnik optymalizacji okre�lany przez ładowno�� (zale�n� od masy i obj�to�ci 
odpadu) rzeczywist� pojazdu transportowego; 

ST- stawka transportowa, obowi�zuj�ca w przedsi�biorstwie gospodaruj�cym odpadami 
przemysłowymi; 

ts -  trasa (odległo��) transportu odpadów przemysłowych od magazynu przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi do punktu lokalizacji składowiska; 

ks - jednostkowy koszt składowania danego rodzaju odpadu przemysłowego na danym 
składowisku odpadów przemysłowych, gdzie przekazane zostały odpady przez 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce nimi. 

Powy�sze wzory pozwalaj� na rozwini�cie podstawowego modelu matematycznego do 
jego pełnej postaci. Podstawiaj�c do wzoru ogólnego poszczególne elementy kosztów 
składowych otrzymamy nast�puj�c� formuł� matematyczn� umo�liwiaj�c� szacowanie 
kosztów systemu zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów w przedsi�biorstwie 
gospodaruj�cym odpadami przemysłowymi (6): 
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We wzorze wyra�ne s� pewne zale�no�ci. Analizuj�c koszty transportu odpadów od 
klientów do przedsi�biorstwa gospodaruj�cego odpadami, istotne s� ilo�ci okre�lonych 
rodzajów odpadów, jakie klient wytwarza i jakie przekazuje do przedsi�biorstwa, a tak�e 
odległo�� transportowa od klienta do przedsi�biorstwa. Bardzo wa�n� informacj� jest masa  
i g�sto�� przekazywanych odpadów, gdy� od tego zale�na jest ładowno�� �rodka 
transportowego. Im wi�ksz� ilo�� odpadów mo�na przetransportowa� jednorazowo tym 
mniejsze b�d� koszty transportu. Stawka transportowa od której równie� zale�� koszty 
transportu jest stał� warto�ci� dla przedsi�biorstwa dla którego szacowane s� całkowite 
koszty logistyki odwrotnej. 

Koszty magazynowania równie� zale�ne s� od ilo�ci danego rodzaju odpadów 
przekazanych przez klienta, jednak tu charakterystycznymi wska�nikami s� jednostkowe 
koszty magazynowania i manipulacji. Mimo, �e we wzorze ogólnym s� one rozdzielone, to  
w praktyce cz�sto wyst�puje jedynie jednostkowy koszt magazynowania który ju� zawiera 
koszty manipulacyjne. Wynika to z tego, �e prawo obowi�zuje przedsi�biorstwa 
wytwarzaj�ce odpady do ich segregacji i cz�sto ł�czy si� to z dodatkowymi procesami 
manipulacyjnymi. Odbieraj�c takie odpady od klienta przedsi�biorstwo gospodaruj�ce 
odpadami przemysłowymi magazynuje je, jednak �adne dodatkowe procesy nie s� ju�
potrzebne, a ewentualna wst�pna obróbka maj�ca na celu ochron� warto�ci magazynowanych 
odpadów (np. pakowanie zabezpieczaj�ce przed warunkami atmosferycznymi), b�d�
przygotowanie do składowania czy odzysku (np. belowanie, rozdrabnianie) s� wliczone  
w koszty magazynowania. 

Koszty odzysku i składowania s� wzajemnie od siebie zale�ne. Poniewa�
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami odbiera od klientów odpady posegregowane, jego 
jedynym zadaniem jest rozdzielenie ich na te, które nadaj� si� do odzysku i na te które b�d�
składowane na wysypisku. W zwi�zku z tym, �e oba te koszty s� zale�ne od danego rodzaju 
odpadu, zawsze ten odpad albo w cało�ci zostanie oddany na odzysk albo w cało�ci 
zdeponowany na składowisku. Dlatego analizuj�c dane dla konkretnego rodzaju odpadu  
w zale�no�ci od dalszej jego przydatno�ci albo koszt odzysku albo koszt składowania b�dzie 
równy 0, czyli je�li odpad nadaje si� do odzysku to koszt składowania b�dzie zerowy, a je�li 
odpad zostanie zdeponowany na składowisku to koszt odzysku b�dzie zerowy. Pozostałe 
parametry z tych dwóch cz��ci wzoru dotycz� odległo�ci od przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami do instalacji przerobowej lub na wysypisko. Tu w praktyce 
czasem odległo�� od przedsi�biorstwa do instalacji mo�e wynosi� 0, gdy� w niektórych 
przypadkach przedsi�biorstwa posiadaj� własne instalacje przetwarzaj�ce niektóre rodzaje 
odpadów, zlokalizowane w pobli�u magazynów. Ostatnie dwie zmienne to jednostkowe 
koszty odzysku lub składowania. Oba koszty s� zale�ne od danego rodzaju odpadu. Koszt 
odzysku zale�ny jest od wykorzystywanej instalacji odzyskuj�cej warto�� z tego rodzaju 
odpadu i stosowanej technologii, a koszt składowania zale�ny jest od cennika ustalonego na 
składowisku. Z reguły koszty odzyskiwania s� du�o wy�sze ni� koszty składowania. 

Maj�c na uwadze jednostkowy koszt odzysku nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e  
w przypadku kilku rodzajów odpadów, nie b�dzie on wyst�pował i zostanie zast�piony 
przychodem. Dotyczy to głównie odpadów metalowych (stal, aluminium, mied�, itp.). Te 
odpady przyjmowane do jednostek odzysku stanowi� t� cz��� odpadów, za które organizacja 
odzysku płaci przedsi�biorstwu gospodaruj�cemu odpadami, które je oddaje. Jednocze�nie to 
przedsi�biorstwo gospodaruj�ce odpadami, w przypadku tych odpadów, płaci za ich zebranie 
do gospodarowania swojemu klientowi. Czyli strumie� finansowy w przypadku tego rodzaju 
odpadów ma kierunek odwrotny, a aspekty finansowe gospodarowania tymi rodzajami 
odpadów nie s� zaliczane do kosztów całkowitych zwi�zanych z zarz�dzaniem logistycznym 
strumieniami odpadów przemysłowych w przedsi�biorstwie. 
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PODSUMOWANIE
Koszty logistyczne nie s� wydzielane z ewidencji kosztów przedsi�biorstwa 

gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi. Jednak mo�na zauwa�y�, �e koszty zarz�dzania 
logistycznego strumieniami odpadów, rozpatrywane jako suma kosztów magazynowania, 
transportu i gospodarowania odpadami przemysłowymi, stanowi� podstaw� rachunku  
w ekonomicznej ocenie efektywno�ci działalno�ci logistycznej danego przedsi�biorstwa 
gospodaruj�cego odpadami przemysłowymi.  

Działalno�� przedsi�biorstw gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi winna 
koncentrowa� si� na jak najbardziej efektywnym ich zagospodarowaniu pod wzgl�dem 
ochrony �rodowiska naturalnego przy jednoczesnym d��eniu do minimalizacji kosztów z tym 
zwi�zanych. 

Koszty logistyczne zwi�zane z procesami zarz�dzania logistycznego strumieniami 
odpadów w przedsi�biorstwach gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi stanowi� główn�
kategori� kosztów w tych jednostkach gospodarczych i s� �ci�le zale�ne od rodzajów 
odpadów przemysłowych przekazywanych do zagospodarowania oraz obowi�zuj�cych 
regulacji prawnych. 

Obliczanie i szacowanie logistycznych kosztów składowych: transportu, magazynowania, 
odzysku i składowania oraz całkowitych kosztów procesów zarz�dzania logistycznego 
strumieniami odpadów w przedsi�biorstwach zajmuj�cych si� ich zagospodarowaniem 
pozwala na wnioskowanie o kosztowej efektywno�ci logistycznego systemu 
zagospodarowywania odpadów przemysłowych. 

Zarz�dzanie w przedsi�biorstwach gospodaruj�cych odpadami przemysłowymi powinno 
by� wspomagane modelowaniem i prognozowaniem kosztów logistycznych procesów 
zwi�zanych z zarz�dzaniem logistycznym strumieniami odpadów, gdy� na ich podstawie 
mo�na ustala� najbardziej korzystn� ekonomicznie realizacj� w tych przedsi�biorstwach 
procesów zarz�dzania logistycznego strumieniami odpadów przemysłowych. 

Zarz�dzanie logistyczne stanowi wa�ny instrument kształtowania si� kosztów  
w przedsi�biorstwach. Kompleksowa realizacja procesów zarz�dzania logistycznego jest 
mo�liwa dzi�ki wykorzystaniu całego dorobku teorii i praktyki z zakresu technologii 
informacyjnej, marketingu, strategii systemów, ła�cuchów zaopatrzeniowych, automatycznej 
identyfikacji oraz rachunków optymalizacyjnych z zastosowaniem symulacji komputerowej,  
a praktyczna realizacja tej koncepcji najcz��ciej warunkowana jest wieloma ró�norodnymi 
czynnikami i ograniczeniami w postaci mi�dzy innymi zakresu i rodzaju prowadzonej 
działalno�ci, rodzaju produktów i usług oferowanych przez przedsi�biorstwo, dynamik�
rynku dystrybucji i sprzeda�y czy zmieniaj�cymi si� i rosn�cymi wymaganiami klientów. 
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SPECIFICITY OF LOGISTICS PROCESSES  
IN INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT 

P. II. COSTS APPROACH 

Abstract 
Industrial waste management, carried out in a correct and compliant with legal regulations in this 

area includes logistics processes associated with the waste flow. In addition to the organizational 
aspects in this regard, just as important are the costs of these processes. This paper presents  
a mathematical model taking into account the costs of logistics processes in the industrial waste 
management by specializing in this kind of services companies.  
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