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WYBRANE UWARUNKOWANIA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA  

ZAKŁÓCEŃ W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

 

W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury mającego na celu wskazanie definicji pojęcia zakłóceń w łańcuchu 

dostaw. Przedstawiono również rezultaty badań empirycznych dotyczące zależności między częstością występowania zakłóceń a 

wielkością przedsiębiorstwa, liczbą dostawców i odbiorców oraz zasięgiem geograficznym sieci zaopatrzeniowej i dystrybucji. 

Wykorzystano narzędzia analizy statystycznej. Każda z tych zależności została zbadana w dwóch aspektach – przepływu dóbr i 

przepływu informacji. 

 

WSTĘP 

Zapewnienie niczym niezakłóconego przepływu dóbr i informacji 
stanowi podstawę zarządzania łańcuchem dostaw. W literaturze 
przedmiotu pojawiają się bliskoznaczne terminy takie, jak: zaburze-
nie, odchylenie, opóźnienie, zakłócenie, zakłócenie dostaw, zakłóce-
nie w łańcuchu dostaw czy też ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw. 
Nie ma spójności w definiowaniu tych pojęć. Stąd próba ich usyste-
matyzowania. Działania w łańcuchu dostaw mogą być tak organizo-
wane, aby zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń, a 
jednocześnie zapewnić odpowiednią reakcję na zaistniałe zakłóce-
nie, w celu zmniejszenia jego negatywnych skutków. Łącząc prawdo-
podobieństwo i skutki wystąpienia zakłóceń można mówić o ryzyku 
zakłóceń. W artykule zaprezentowano częściowe wyniki badań nad 
ryzykiem zakłóceń w łańcuchu dostaw. Badania przeprowadzono 
pod koniec roku 2014. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów działają-
cych na terenie Polski w 2011 roku [GUS 2012], wielkość próby − 196 
podmiotów, pozwala ocenić wyniki na poziomie ufności równym bli-
sko 98%, przy błędzie maksymalnym 5% [naukowiec.org/dobor]. 
Próba badawcza była zróżnicowana pod względem wielkości przed-
siębiorstw i reprezentowanych branż - transport, gospodarka maga-
zynowa i łączność, przetwórstwo przemysłowe, również wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę oraz budownictwo 
i handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów, samochodów, mo-
tocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Przedstawione 
wyniki badań empirycznych dotyczą wskazania zależności między 
częstością występowania zakłóceń a wielkością przedsiębiorstwa, 
liczbą dostawców i odbiorców oraz zasięgiem geograficznym sieci 
zaopatrzeniowej i dystrybucji. 

1. ZAKŁÓCENIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW  

1.1. Zakłócenie a zaburzenie, odchylenie  

Zakłócenie w ogólnym znaczeniu to naruszenie ustalonego po-
rządku lub biegu spraw, procesów itp. Zakłócenie bywa utożsamiane 
z zaburzeniem, dezorientacją, zamieszaniem, chaosem, przerwą, 
postojem. Według Słownika języka polskiego [1999] „zakłócić” to zna-
czy spowodować nieprawidłowość lub nieregularność. Zakłócenie 
powszechnie traktowane jest jako synonim pojęć, takich jak: incy-
dent, wypadek, usterka, awaria, zagrożenie, kryzys przestój lub za-
burzenie. 

Natomiast w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu zakłócenie 
definiowane jest jako „niespodziewane zjawisko prowadzące do 
przerwania lub co najmniej opóźnienia wykonania zadań” [Drze-
wiecka i Pasławska za: Kramarz M. i Kramarz W. 2012, s. 435]. Zda-
niem niektórych autorów mają one wymiar kryzysu lub operacyjnych 
trudności. Według Z. Zawiła-Niedźwieckiego [2007], który omówił za-
kłócenia w kontekście koncepcji zarządzania ciągłością działania, za-
kłócenie jest skutkiem interakcji zagrożenia z systemem działania w 
miejscu jego podatności. Skutki zakłócenia powstają w obszarze 
działania systemu (w miejscu podatności), w związku z tym, nie ist-
nieje obiektywna ocena zakłócenia, gdyż można je ocenić jedynie z 
perspektywy systemu działania − subiektywnie. 

G. Wieteska [za: Standard BS 25999: 2:2007] definiuje zakłóce-
nie jako „wydarzenie spodziewane bądź nie, powodujące niezapla-
nowane, negatywne odchylenia w procesach dostarczania produk-
tów i usług prowadzonych zgodnie z celami organizacji”. Jako zakłó-
cenie określa zdarzenie niepożądane i jego następstwa. Zależność 
między zagrożeniem, zdarzeniem niepożądanym oraz ryzykiem tłu-
maczy następująco: działanie w warunkach zagrożenia naraża pod-
miot na wystąpienie zdarzenia niepożądanego (zakłócenia), lecz nie 
musi do niego prowadzić; prawdopodobieństwo, że zdarzenie niepo-
żądane (zakłócenie) wystąpi wraz z konsekwencjami stanowi ryzyko. 
Przykładowo zagrożeniem może być współpraca z niepewnym do-
stawcą, zdarzeniem niepożądanym (zakłóceniem) będzie nieotrzy-
manie dostawy na czas, natomiast ryzyko stanowić będzie prawdo-
podobieństwo, że przedsiębiorstwo nie otrzyma dostawy na czas i 
wpływ tego zdarzenia na jego cele [Wieteska 2011, s. 16]. 

Natomiast według Ivanova i Sokolova [2010, s. 99] należy roz-
różnić zaburzenie (disturbance) wynikające z ryzyka, któremu można 
zapobiegać i eliminować je przez utrzymywanie rezerw w celu za-
pewnienia elastyczności i niezawodności. Zaburzenia mogą spowo-
dować zakłócenia w łańcuchu dostaw, w zależności na przykład od 
zdolności adaptacyjnych łańcucha dostaw do ich pokonania. Zabu-
rzenie to niemożność zrealizowania zgodnie z planem określonego 
działania lub krytycznej liczby działań w łańcuchu dostaw. Zakłócenia 
z kolei są wynikiem zaburzeń. Mogą one mieć wpływ na działania, 
procesy, plany, cele i strategie. Można też mówić o odchyleniu 
(deviation), które jest krótkotrwałym, stanem przejściowym − ze stanu 
wydajnego do stanu chwilowego „wyłączenia”, który nie prowadzi jed-
nak do utraty możliwości zarządzania. Po ustąpieniu odchylenia nie 
odnotowuje się żadnych jego wpływów na zewnątrz łańcucha dostaw 
[Ivanov i Sokolov 2010, s. 71]. W przypadku wystąpienia odchyleń, 
należy podjąć środki dostosowawcze. 
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Niektórzy autorzy piszą o perturbacjach, które zgodnie z wcze-
śniej wskazanymi pojęciami można uznać za synonim zaburzeń. Jed-
nym z podstawowych zagrożeń wynikającym z niepewności są per-
turbacje prowadzące do zmian w planowanym przebiegu zdarzeń za-
chodzących w łańcuchu dostaw i/lub zagrażających osiągnięciu ce-
lów łańcucha dostaw. Istnieją różne zewnętrzne i wewnętrzne, obiek-
tywne i subiektywne wpływy perturbacyjne zmieniające warunki wy-
konania działań i osiągnięcia celów w łańcuchu dostaw. 

Zaburzenia można podzielić na: celowe i niecelowe. Zaburzenia 
celowe mogą być antagonistyczne − utrudniające funkcjonowanie 
łańcucha dostaw lub nieantagonistyczne − wspierające funkcjonowa-
nie łańcucha dostaw. Przykładem celowych zaburzeń są kradzieże, 
terroryzm, piractwo i przestępstwa finansowe. Do niecelowych per-
turbacji można zaliczyć: zaburzenia o podłożu czynników natural-
nych, gospodarczych lub technologicznych. Wpływy ze środowiska 
naturalnego mogą być spowodowane zjawiskami hydro-, geo-, lub 
biosfery. Przykładem niecelowego, gospodarczego zaburzenia są 
wahania popytu i efekt byczego bicza. 

1.2. Zakłócenia dostaw 

Zakłócenia w dostawach można scharakteryzować jako swego 
rodzaju usterki [Hendricks i Singhal 2003, s. 501-522] i wiązać z wie-
loma czynnikami, obejmującymi między innymi złożoność rynku do-
staw i znaczenie nabytego produktu [Kraljic 1983, s. 109-117]. Zakłó-
cenia w dostawach mogą negatywnie wpływać na przedsiębiorstwo 
zaopatrujące się. Skutki zakłóceń mogą pojawić się z opóźnieniem 
lub mieć efekty natychmiastowe. Wpływ ten może być krótko lub dłu-
gookresowy, w zależności od nasilenia zaburzeń i zdolności przed-
siębiorstwa do ustabilizowania sytuacji [Sheffi i Rice 2005, s. 41-48]. 

Straty przychodów wynikające z zakłócenia dostaw mogą wyni-
kać z niemożności zaspokojenia popytu, spadku poziomu zapasów, 
przestarzałego wyposażenia, dodatkowych transakcji, nadgodzin, 
dodatkowego przechowywania i przenoszenia, kar za niedotrzyma-
nie terminów dostaw, napędzanych wyższymi kosztami operacyjnymi 
[Hendricks i Singhal 2003, s. 501–522]. Zakłócenia w dostawach 
mogą również utrudniać utrzymanie wydajności i wykorzystanie zdol-
ności przedsiębiorstwa, na przykład do zaspokojenia potrzeb swoich 
klientów [Ellis, Henry i Shockley, 2010, s. 34-46]. 

Jako że zakłócenia w dostawach mogą być skutkiem błędu po-
wstałego w jednym z ogniw łańcucha dostaw uczestniczącego w dro-
dze produktu do klienta finalnego, istnieje możliwość podziału ryzyka 
zakłóceń w dostawach w oparciu o stronę odpowiedzialną za zaist-
nienie danego opóźnienia. Wówczas wyróżnione będą następujące 
zakłócenia [Kramarz M. i Kramarz W. 2012, s. 435]: niezależne od 
żadnej ze stron, wynikające z winy przedsiębiorstwa bazowego, wy-
nikające z winy przewoźnika, wynikające z winy dostawcy/podwyko-
nawcy, wynikające z winy odbiorcy. Jest to jedyny podział dotyczący 
zakłóceń dostaw, który pojawił się w literaturze polskiej. Nie ma tu 
jednak odniesienia do zakłóceń w szerszym wymiarze − łańcucha do-
staw. Natomiast samo pojęcie zakłóceń zostało zdefiniowane dość 
lakonicznie i utożsamione z opóźnieniem dostaw. 

Niektórzy autorzy ograniczają pojęcie zakłóceń dostaw do zjawi-
ska akceleracji popytu – „zakłócenia w dostawach, powszechnie zna-
nego jako efekt byczego bicza (bullwhip effect), były głównym wy-
zwaniem stojącym przed podmiotami w łańcuchu dostaw.” Jednocze-
śnie wskazują, że zarówno prawdopodobieństwo, jak i wielkość za-
kłóceń w dostawach są ważne dla ogólnego postrzegania ryzyka za-
kłóceń w dostawach przez nabywców [Ellis, Henry i Shockley 2010, 
s. 34-46]. 

1.3. Zakłócenia w łańcuchu dostaw 

Najbardziej ogólną, wyprowadzoną niemal bezpośrednio z defi-
nicji łańcucha dostaw jest definicja zakłócenia w łańcuchu dostaw 

(supply chain dusruption) zaproponowana w pracy R. Macdonald. 
Brzmi ona następująco: „zakłóceniem w łańcuchu dostaw może być 
wszystko, co ma wpływ na przepływ i podaż surowców, elementów 
składowych, komponentów i wyrobów gotowych, na każdym etapie 
tego przepływu od źródeł pochodzenia aż do końcowych punktów, w 
których pojawia się zapotrzebowanie.” [Macdonald 2008, s. 34]. Ele-
mentem wyróżniającym przytoczoną definicję jest niejednoznacz-
ność negatywnego wpływu zakłócenia. Czy więc nieprzewidziany, 
niezgodny z planem wzrost popytu w końcowym ogniwie łańcucha 
dostaw, który uda się zaspokoić, należy traktować jako zakłócenie? 
Czy być może negatywny wpływ jest tutaj domniemany, gdyż z zało-
żenia zakłócenie jest negatywnym zjawiskiem? 

C. Craighead i inni wskazują w swojej definicji element nieprze-
widywalności, określając zakłócenia łańcucha dostaw jako „nieplano-
wane i nieprzewidywane zdarzenia, które zakłócają normalny prze-
pływ towarów i materiałów w łańcuchu dostaw” [Craighead i in. 2007, 
s. 131–156]. Należałoby zastanowić się, jaki przepływ jest normalny, 
a jaki nie i ewentualnie zamiast „towarów i materiałów” użyć określe-
nie „dóbr”, gdyż przy okazji analizy definicji łańcuchów dostaw au-
torka uznała, że zawiera ono w sobie najszerszy zakres sformułowań, 
podobnie zresztą w pierwszej zaprezentowanej definicji wymieniane 
są komponenty, surowce, elementy składowe, które kryją się pod po-
jęciem „dobra”. 

Kolejna definicja zakłócenia w łańcuchu dostaw określa je jako 
„przejście ze stanu planowanego do nieplanowanego, w którym osią-
gnięcie celów zarządzania łańcuchem dostaw, bez dodatkowych 
środków zaradczych i kontroli jest niemożliwe” [Ivanov i Sokolov 
2010, s. 98]. Poza odniesieniem się do „planowania”, definicję rozwi-
nięto również w aspekcie skutków zakłócenia. Podobnie jak w przy-
padku definiowania ryzyka wskazano na niemożliwość osiągnięcia 
celów, jeżeli mowa o zakłóceniu w łańcuchu dostaw, to nieosiągnię-
cie celów tyczyć się ma nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, lecz 
całego łańcucha dostaw. 

Autorzy przytoczonej definicji wyróżnili cztery poziomy zakłóceń, 
w zależności od liczby procesów, które przejdą ze stanu planowa-
nego do nieplanowanego. Poziomy te mają charakter stopniowalny. 
Można wyróżnić [Ivanov i Sokolov 2010, s. 98]: 
– sytuację krytyczną, czyli zaburzenie jednego procesu, 
– sytuację niebezpieczną − zaburzenie kilku procesów, 
– sytuację zakłócenia planu − zaburzenia jeszcze większej liczby 

procesów, oraz 
– sytuację katastrofalną, czyli zaburzenie większości procesów. 

Inni autorzy – R.S. Gaonkar i N. Viswanadham [2004, s. 2700] 
wskazują na trzy poziomy: odchylenia, zakłócenia i katastrofy w łań-
cuchu dostaw. Z odchyleniem (deviation) ich zdaniem mamy do czy-
nienia wówczas „gdy jeden lub więcej parametrów, takich jak koszt, 
wielkość popytu odbiega od swojej spodziewanej lub wyznaczonej 
wartości”. Zakłócenia pojawiają się, gdy „struktura systemu łańcucha 
dostaw ulega radykalnej transformacji”. Ostatecznie katastrofa (disa-
ster) jest „tymczasowym, nieodwracalnym wyłączeniem łańcucha do-
staw z sieci”. Wymienione trzy terminy charakteryzują się coraz więk-
szą intensywnością, a zakłócenie występuje jako forma pośrednia. 

Z kolei A. Svensson [2002, s. 735] w swojej definicji poza prze-
pływem materiałów i komponentów wskazuje również na przepływ in-
formacji, który nie pojawił się w żadnej dotychczas zaprezentowanej 
propozycji definiowania zakłóceń w łańcuchu dostaw. Jest jednak jak 
najbardziej uprawniony, ponieważ łańcuch dostaw obejmuje zarówno 
przepływy dóbr, jak i przepływy informacji, a zakłócenia w tym kon-
tekście są więc „nieplanowanymi zdarzeniami, które mogą mieć 
wpływ na normalny, oczekiwany przepływ materiałów, informacji i 
komponentów.” 
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Zakłócenie łańcucha dostaw jest też definiowane jako „przerwa 
w ciągłości normalnego przepływu dóbr i informacji w łańcuchu do-
staw, która ma negatywny wpływ na jego wynik”. Przy czym autor 
wskazanej definicji zastrzega, że normalny przepływ produktów 
oznacza, że uwzględnia się w nim częste, drobne zakłócenia w pla-
nowaniu. W myśl tego podejścia o zakłóceniu można mówić wów-
czas, gdy wystąpi negatywny skutek zakłócenia, odzwierciedlony w 
wynikach łańcucha dostaw [Paulsson 2007, s. 204]. Jeżeli nie nastąpi 
destabilizacja łańcucha dostaw, to możemy mówić o odchyleniach, 
ale nie o zakłóceniach.  

Do pojęcia normalności odniosła się K. A. Marley [2006, s. 87-
90], klasyfikując zakłócenia jako normalne i anormalne. Za normalne 
zakłócenia uznała zakłócenia spowodowane działaniami wykonywa-
nymi w ogniwach w łańcuchu dostaw w prozaicznych, codziennych 
okolicznościach. Jej zdaniem normalne zakłócenia mogą być wyni-
kiem takich zdarzeń, jak: awarie komunikacji, opóźnienia w transpor-
cie, problemy lub błędy operacyjne, kwestie związane z awariami 
systemów informatycznych. 

Natomiast anormalne zakłócenia w łańcuchu dostaw są spowo-
dowane przez nieoczekiwane zdarzenia, na przykład terroryzm, ne-
gatywne działania zamierzone, katastrofy powstałe w wyniku złych 
warunków pogodowych. Podział ten nie jest jednoznaczny, zależy od 
systemu, w którym jest rozpatrywany. Możemy przecież spodziewać 
się, że część do tej pory anormalnych zakłóceń, zacznie występować 
na tyle często, że uznamy je za normalne, chociażby opady śniegu w 
Europie w miesiącach letnich. Za normalne uważa się to co częste, 
najbardziej powszechne w danej populacji, normalność wynika z po-
miaru występowania danej cechy. 

R. Handfield i K. McCormack [2008, s. 34] definiują zakłócenie 
(w łańcuchu dostaw) jako „główne opóźnienia w produkcyjnych, dys-
trybucyjnych lub zaopatrzeniowych węzłach, które mają swoje kon-
sekwencje w działaniach innych węzłów łańcucha dostaw. Zakłóce-
nia stanowią zwykle wąskie gardło w jednym z węzłów, które w efek-
cie rozprzestrzenia się w swoich skutkach na cały łańcuch dostaw”. 
W tej definicji zakłócenia są utożsamiane z opóźnieniami, a ich od-
działywanie wiąże się ze strukturą łańcucha. Pojęcie zakłócenia roz-
patrywane jest jako wąskie gardło, czyli ograniczenie w wydajności 
zasobów (ludzi, maszyn, obiektów, stanowisk pracy). Co prawda wą-
skie gardła zakłócają płynność przebiegu procesów, powodując gro-
madzenie zapasów i przestoje, ale wynikają z ograniczeń wydajności 
zasobów, którą można przewidzieć i uwzględnić przy planowaniu. 
Wąskie gardło jest pewnym ograniczeniem z powodu braku maszyn, 
powierzchni produkcyjnej, wykwalifikowanych pracowników, braku 
środków finansowych ale można je uwzględnić wcześniej, kontrolo-
wać i eliminować [Śliwczyński 2007, s. 318]. Należy więc uznać, że 
są elementem normalnego przepływu w łańcuchu dostaw, gdyż nie 
ma w tym przypadku do czynienia ze zdarzeniami nieplanowanymi. 
Drugim spornym stwierdzeniem jest rozprzestrzenianie się skutków 
zakłócenia na cały łańcuch dostaw. Wynika z tego, że wyłącznie za-
kłócenia, których skutki dotarły do ostatecznego klienta i spowodo-
wały na przykład braki produktów na półkach sklepowych, będą trak-
towane jako zakłócenia. 

Operacyjna definicja zakłócenia w łańcuchu dostaw brzmi nastę-
pująco: „jest to wynik procesu, w którym jedno lub kilka zdarzeń (na-
zywanych zdarzeniami wyzwalającymi – triggering event) odbywają-
cych się w jednym punkcie w łańcuchu dostaw, niekorzystnie wpływa 
na wydajność jednego lub więcej składników, znajdujących się w in-
nym miejscu w łańcuchu dostaw” [Melnyk i in. w: Zsidisin i Ritchie 
2009, s. 106]. Można więc wnioskować, że zakłócenie w postaci zda-
rzenia wyzwalającego może stać się przyczyną powstania wąskich 
gardeł. 

W. J. Hopp [2012] nie podaje definicji zakłócenia w łańcuchu do-
staw, ale dość trafnie je charakteryzuje. Pisze, że zakłócenie w łań-
cuchu dostaw powoduje wstrzymanie albo ograniczenie produkcji w 
jednym albo więcej ogniwach łańcucha dostaw w dłuższym okresie. 
Ogniwem w łańcuchu dostaw może być dostawca surowca lub kom-
ponentów, zakład produkcyjny lub montażowy, centrum dystrybu-
cyjne lub przewoźnik. O ile zdaniem autorki nie należy ograniczać się 
do działalności produkcyjnej (chyba, że usługę uznamy za produkt), 
o tyle za trafne należy uznać spostrzeżenia dotyczące zakłóceń w 
łańcuchu dostaw. Między innymi to, że zakłócenie może doprowadzić 
do zakłóceń w dostarczaniu produktów końcowym klientom: w krót-
kim okresie (taktycznie), może skutkować utratą sprzedaży i tym sa-
mym przychodów, w długim okresie (strategicznie), jeśli klienci, któ-
rych popyt nie został zaspokojony w czasie zakłócenia przeniosą 
swoje przyszłe relacje biznesowe do konkurentów, może skutkować 
utratą udziału w rynku [Hopp 2012, s. 25]. 

Biorąc pod uwagę wszystkie zaprezentowane definicje, najpeł-
niej zakłócenia łańcucha dostaw przedstawiono jako połączenie 
[Skipper 2008, s. 3]: 
– niezamierzonego, nieprawidłowego zdarzenia, które materiali-

zuje się w łańcuchu dostaw lub jego otoczeniu, 
– w wyniku, którego powstaje sytuacja znacząco zagrażająca nor-

malnemu wykonywaniu operacji biznesowych, w dotkniętych tym 
zakłóceniem przedsiębiorstwach w łańcuchu dostaw; dla dotknię-
tych jednostek, jest to sytuacja wyjątkowa i anormalna w porów-
naniu do codziennej działalności. 
W niniejszej pracy przez zakłócenie w łańcuchu dostaw bę-

dziemy rozumieć: nieplanowane zdarzenie powodujące przerwę w 
normalnym przepływie dóbr i informacji, które wywiera negatywny 
wpływ na wyniki w łańcuchu dostaw. 

2. WYBRANE UWARUNKOWANIA CZĘSTOŚCI  
WYSTĘPOWANIA ZAKŁÓCEŃ W ŚWIETLE  
WŁASNYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Wśród cech i uwarunkowań występowania zakłóceń badać 
można takie elementy jak na przykład: przyczyny, wpływ/oddziaływa-
nie – czyli wielkość strat spowodowanych zakłóceniami, prawdopo-
dobieństwo wystąpienia zakłócenia, liczba ogniw dotkniętych danym 
zakłóceniem w tym samym czasie, czas trwania zdarzenia zakłóca-
jącego, związek z otoczeniem biznesowym – czy wpływa bezpośred-
nio na wszystkie podmioty w danym otoczeniu geograficznym, odstęp 
czasu między jednym a drugim zakłóceniem, lokalizację w łańcuchu 
dostaw. Także rodzaj przepływu, którego dotknęło zakłócenie – prze-
pływ dóbr, informacji, pieniężny, przyjęty sposób zarządzania zapa-
sami, zamówieniami, poziom utrzymywanych zapasów w łańcuchu 
dostaw, terminy realizacji w zakresie transportu, produkcji, zasady, 
procedury i parametry stosowane przez partnerów w łańcuchu do-
staw, struktura łańcuch dostaw. Zaprezentowane w tym artykule wy-
niki badań są fragmentem szerzej zakrojonych analiz i dotyczą czę-
stości występowania zakłóceń w zależności od wielkości przedsię-
biorstwa, liczby dostawców i odbiorców oraz zasięgu geograficznego 
sieci zaopatrzeniowej i dystrybucji. 

Przeprowadzając badania empiryczne nad zakłóceniami w łań-
cuchu dostaw podstawowym pytaniem było wskazanie, jak często 
faktycznie dochodzi do zakłóceń w przepływie dóbr i informacji w łań-
cuchu dostaw. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, respondenci 
mieli do dyspozycji skalę, w której podano konkretne przedziały cza-
sowe: co minutę, co godzinę, codziennie, 2-3 razy w tygodniu, co ty-
dzień, raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok. 
Najczęściej w pytaniach dotyczących kategorii czasu pojawiają się 
mniej liczne i bardziej ogólne kategorie typu: bardzo rzadko, rzadko, 
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często, bardzo często. Jednak w przypadku analizy zakłóceń w łań-
cuchu dostaw, w których stosuje się przykładowo takie instrumenty 
jak: dostawy na czas (just in time – JIT), nawet parominutowe opóź-
nienia mogą mieć poważne konsekwencje. Podobnie w zależności 
od specyfiki branży, charakteru działalności, kultury organizacyjnej 
dla jednego respondenta często − może oznaczać, że „raz na ty-
dzień”, a dla innego, że „raz na godzinę”. 

W kwestionariuszu ankiety pojawiło się również wyjaśnienie, że 
zakłócenie to: nieplanowane zdarzenie powodujące przerwę w nor-
malnym przepływie dóbr i informacji, które wywiera negatywny wpływ 
na wyniki w łańcuchu dostaw. Poproszono także, aby oddzielnie za-
znaczyć odpowiedź dla przepływu dóbr i oddzielnie dla przepływu in-
formacji. Dane zaprezentowano w ujęciu procentowym na wykresie 
1. 

 

  
Rys. 1. Częstość występowania zakłóceń w przepływie dóbr i infor-
macji 
 

Najczęściej wskazywano, że zakłócenia w przepływie dóbr wy-
stępują codziennie – 28,7% i 2-3 razy w tygodniu – 34,9%, co tydzień 
zakłócenie występowało u 19,5% ankietowanych. W przepływie infor-
macji deklarowano, że dochodzi do zakłóceń codziennie – 32,3%, 2-
3 razy w tygodniu – 26,7% a raz na tydzień u 12,8% respondentów. 
Tak więc, większość odpowiedzi oscylowała w przedziałach czaso-
wych od „codziennie” do „raz na miesiąc”. Jest to zakres częstszy od 
przewidywanego, gdyż badania wtórne dotyczące zakłóceń w łańcu-
chu dostaw sugerowały, że do takich zakłóceń dochodziło co naj-
mniej raz w roku. Wynikać może to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, 
respondenci utożsamiali zakłócenia z opóźnieniami, pomimo wska-
zania, że chodzi tylko o takie sytuacje, które mają wpływ na wyniki w 
łańcuchu dostaw. Po drugie, struktura respondentów pod względem 
branż może powodować, że pomimo starań zapewnienia reprezenta-
tywności próby badawczej, odpowiedź na to pytanie jest charaktery-
styczna dla przedsiębiorstw transportowo-logistycznych, które wyko-
rzystują narzędzia zarządzania o krótkich czasach przepływu. Z wy-
kresu 1 wynika również, że nieznacznie, ale jednak częściej dochodzi 
do zakłóceń w przepływie informacji niż dóbr.1  

Poszukując zależności między częstością występowania zakłó-
ceń (wykres otrzymany na podstawie odpowiedzi udzielonych na py-
tanie „Jak często dochodzi do zakłócenia w Pani/Pana przedsiębior-
stwie?”) a wielkością przedsiębiorstwa, liczbą dostawców i odbiorców 
oraz zasięgiem geograficznym sieci zaopatrzeniowej i dystrybucji, 
wykorzystano narzędzia analizy statystycznej. Każda z tych zależno-
ści została zbadana w dwóch aspektach – przepływu dóbr i prze-
pływu informacji. 

                                                 
1 Zależność tę potwierdzałyby wyniki badań wskazujące, że „w jednej na trzy firmy w 
Wielkiej Brytanii, zarządzanie przepływem informacji jest tak ubogie, że przepływ rze-
czy jest tak samo szybki albo szybszy. Oszacowano, że straty spowodowane utratą 

Badając korelację między odpowiedziami na wskazane pytania, 
należy rozróżnić je ze względu na typ zastosowanej skali − nominal-
nej i porządkowej. W całości badań dla pytań na skalach nominalnych 
zastosowano testy: V Kramera (tabele 2x3, 4x5 itp.), Phi (tabele 2x2) 
– są to miary symetryczne oparte na teście chi-kwadrat informujące 
o sile zależności między zmiennymi w tabelach krzyżowych. 

W przypadku pytań na skalach porządkowych (przytoczonych w 
tekście) zastosowano testy Tb – Kendalla lub Tc – pierwszy dla tabel 
2x2, drugi dla tabel 2x3, 4x5 itp. Tau-b oraz Tau-c wykorzystano za-
miast korelacji rho-Spearmana, ponieważ są to testy bardziej do-
kładne, poza tym ukazują również wartości procentowe, które łatwiej 
interpretować. Jeżeli tabela krzyżowa składała się ze skali nominal-
nej i porządkowej, to odczytywano statystykę na niższym poziomie 
[Bedyńska i Brzezicka 2007, s. 181]. Wszystkie miary siły związku 
znormalizowano, tak aby przyjmowały wartości z przedziału (0-1). I 
tak odpowiednio wyniki: od 0-0,29 – charakteryzują zależność słabą, 
0,30-0,49 – zależność umiarkowaną, a 0,5-1 – zależność silną [Na-
wojczyk 2010, s. 223]. 

W przypadku miar symetrycznych opartych na teście chi-kwa-
drat należy pamiętać o pewnych warunkach stosowania tego testu, 
dotyczą one wielkości liczebności teoretycznych, a właściwie liczby 
dopuszczalnych dla danej tabeli liczebności teoretycznych, które 
mają wartość między 1 a 5. Wartość testu chi-kwadrat jest dokładna 
wówczas, gdy żadna z liczebności teoretycznych nie jest mniejsza od 
jedności i gdy nie więcej niż 20% liczebności teoretycznych jest 
mniejsza od 5 [Nawojczyk 2010, s. 217-218]. Związki są istotne sta-
tystycznie gdy p≤0,05. 

Generalnie wyniki przeprowadzonych analiz można ująć w trzy 
grupy: 
– zależności istotne z punktu widzenia statystycznego, które mają 

spełnione wszystkie warunki stosowalności, 
– zależności, które nie mają spełnionego warunku minimalnej li-

czebności oczekiwanej chi-kwadrat, w związku z czym można 
mówić jedynie o pewnej tendencji, 

– testy, które nie są istotne statystycznie, tzn. wyniki zbliżone są do 
ogólnych wyników częstości bez względu na rozpatrywaną wiel-
kość np. zatrudnienia; różnice w wartościach procentowych 
mogą wynikać jedynie z badanej próby. Należy mieć na uwadze, 
że przy kolejnej losowej próbie te wyniki mogłyby być inne. 
Ze względu na szerokie spektrum analizy, w artykule zaprezen-

towano tylko zależności istotne statystycznie. Pozostałych tabel krzy-
żowych nie zamieszczono. 

2.1. Częstość występowania zakłóceń a wielkość przedsię-
biorstwa 

W pytaniu: „Wielkość zatrudnienia w Pani/Pana przedsiębior-
stwie mieści się w przedziale […]” i „Jak w skali roku kształtuje się, w 
Pani/Pańskim przedsiębiorstwie obrót […]” przyjęto tradycyjny po-
dział na: 
– mikroprzedsiębiorstwa, czyli takie gdzie zatrudnia się 1-9 osób, a 

obrót nie przekracza 2 milionów euro, 
– małe przedsiębiorstwa, czyli takie gdzie zatrudnienie to 10-49 

osób, a obrót nie przekracza 10 mln euro, 
– średnie przedsiębiorstwa, czyli takie gdzie zatrudnieni to 50-249 

osób, obrót nie przekracza 50 mln euro oraz 
– duże przedsiębiorstwa − zatrudnienie powyżej 250 osób, a obrót 

powyżej 50 mln. 
Niezależnie od tego, czy porównywano częstość występowania 

zakłóceń w przepływie dóbr czy w przepływie informacji, a także, czy 

sprzedaży wynikającą z nieefektywności przepływu informacji mogą sięgać w GB na-
wet 1,2 bilionów £ rocznie”[Montague-Jones 2010]. 
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wielkość przedsiębiorstwa określano przez kryterium wielkości za-
trudnienia czy wielkości obrotów, za każdym razem można było od-
notować korelacje. 

Stwierdzono, że: występuje słaba korelacja istotna statystycznie, 
która informuje, że im więcej jest zatrudnionych w przedsiębiorstwie 
pracowników, tym częściej dochodzi do zakłóceń w przepływie dóbr 
– wyniki analizy statystycznej zamieszczono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Zależność między częstością występowania zakłóceń w 

przepływie dóbr a wielkością zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

Wyszczególnienie 

M1. Wielkość zatrudnienia w Pani/Pana 
przedsiębiorstwie mieści się w prze-

dziale: 

O
gó

łe
m

 

1-9 
osó
b 

10-49 
osób 

50-
249 
osób 

250-
499 
osób 

powy-
żej 500 
osób 
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dó
br

 

Codziennie 
N 4 16 13 9 8 50 

% 13,8 34,0 27,1 33,3 32,0 28,4 

2-3 razy w 
tygodniu 

N 8 22 12 12 11 65 

% 27,6 46,8 25,0 44,4 44,0 36,9 

co tydzień 
N 6 5 17 5 4 37 

% 20,7 10,6 35,4 18,5 16,0 21,0 

raz na mie-
siąc 

N 7 2 6 0 2 17 

% 24,1 4,3 12,5 ,0 8,0 9,7 

rzadziej niż 
raz na mie-
siąc 

N 4 2 0 1 0 7 

% 13,8 4,3 ,0 3,7 ,0 4,0 

 Ogółem 
N 29 47 48 27 25 176 

% 100 100 100 100 100 100 

p=0,03, Tau-b Kendalla=-0,13 

 
Występuje także słaba korelacja istotna statystycznie, która in-

formuje, że im wyższy jest obrót w przedsiębiorstwie, tym częściej 
dochodzi do zakłóceń w przepływie dóbr (tabela 2). 

 
Tab. 2. Zależność między częstością występowania zakłóceń w 

przepływie dóbr a wielkością obrotu w przedsiębiorstwie 

Wyszczególnienie 

M2. Jak w skali roku kształtuje się, 
w Pani/Pańskim przedsiębiorstwie 

obrót? 

O
gó

łe
m

 

do 2 
mln 
euro 

do 10 
mln 
euro 

do 50 
mln 
euro 

powyżej 
50 mln 
euro 
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Codziennie 
N 12 19 8 10 49 

% 22,6 32,2 23,5 34,5 28,0 

2-3 razy  
w tygodniu 

N 15 24 15 11 65 

% 28,3 40,7 44,1 37,9 37,1 

co tydzień 
N 11 12 8 6 37 

% 20,8 20,3 23,5 20,7 21,1 

raz na mie-
siąc 

N 10 3 2 2 17 

% 18,9 5,1 5,9 6,9 9,7 

rzadziej niż 
raz na mie-
siąc 

N 5 1 1 0 7 

% 9,4 1,7 2,9 ,0 4,0 

 Ogółem 
N 53 59 34 29 175 

% 100 100 100 100 100 

p=0,04, Tau-c Kendalla=-0,13 

Podobnie obserwując przepływy informacji i wielkość zatrudnie-
nia, należy stwierdzić, że występuje słaba korelacja istotna staty-
stycznie, która informuje, że im więcej jest zatrudnionych w przedsię-
biorstwie pracowników, tym częściej dochodzi do zakłóceń w prze-
pływie informacji. 

 
Tab. 3. Zależność między częstością występowania zakłóceń w 

przepływie informacji a wielkością zatrudnienia w przedsiębiorstwie 

Wyszczególnienie 

M1. Wielkość zatrudnienia w Pani/Pana 
przedsiębiorstwie mieści się w prze-

dziale: 

O
gó

łe
m

 

1-9 
osób 

10-
49 

osób 

50-
249 
osób 

250-
499 
osób 

powyżej 
500 osób 

Z
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codziennie 
N 8 19 17 17 15 76 

% 28,6 40,4 34,7 63,0 57,7 42,9 

2-3 razy w 
tygodniu 

N 8 15 13 8 6 50 

% 28,6 31,9 26,5 29,6 23,1 28,2 

co tydzień 
N 6 7 11 0 0 24 

% 21,4 14,9 22,4 ,0 ,0 13,6 

raz na mie-
siąc 

N 5 6 5 1 5 22 

% 17,9 12,8 10,2 3,7 19,2 12,4 

rzadziej niż 
raz na mie-
siąc 

N 1 0 3 1 0 5 

% 3,6 ,0 6,1 3,7 ,0 2,8 

 Ogółem 
N 28 47 49 27 26 177 

% 100 100 100 100 100 100 

p=0,01, Tau-b Kendalla=-0,16 

Występuje także słaba korelacja istotna statystycznie, która in-
formuje, że im większy jest roczny obrót w przedsiębiorstwie, tym 
częściej dochodzi do zakłóceń w przepływie informacji. 

 
Tab. 4. Zależność między częstością występowania zakłóceń w 

przepływie informacji a wielkością obrotu w przedsiębiorstwie 

Wyszczególnienie 
M2. Jak w skali roku kształtuje się, w 

Pani/Pańskim  przedsiębiorstwie obrót? 

O
gó

łe
m

 

 
do 2 
mln 
euro 

do 10 
mln 
euro 

do 50 
mln euro 

powyżej 
50 mln 
euro 

Z
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codziennie 
N 17 28 14 16 75 

% 31,5 47,5 42,4 53,3 42,6 

2-3 razy w 
tygodniu 

N 19 12 9 10 50 

% 35,2 20,3 27,3 33,3 28,4 

co tydzień 
N 8 9 6 1 24 

% 14,8 15,3 18,2 3,3 13,6 

raz na mie-
siąc 

N 9 8 2 3 22 

% 16,7 13,6 6,1 10,0 12,5 

rzadziej niż 
raz na mie-
siąc 

N 1 2 2 0 5 

% 1,9 3,4 6,1 ,0 2,8 

 Ogółem 
N 54 59 33 30 176 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

p=0,04, Tau-c Kendalla=-0,12 

Tak więc należy uznać, że w dużych przedsiębiorstwach rozróż-
nianych zarówno pod katem wielkości obrotów jak i liczby zatrudnia-
nych pracowników, prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia za-
równo w przepływie dóbr, jak i informacji jest większe 
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2.2. Częstość występowania zakłóceń w przepływie dóbr  
i informacji a liczba dostawców i odbiorców 

Analizując zależności między częstością występowania zakłó-
ceń w przepływie dóbr i przepływie informacji a liczbą dostawców i 
odbiorców stworzono cztery tabele. W artykule zamieszczono tylko 
jedną (tab. 5) obrazującą zależność między częstością występowa-
nia zakłóceń w przepływie informacji a liczbą bezpośrednich dostaw-
ców. W przypadku tej zależności odnotowano, że występuje słaba 
korelacja istotna statystycznie, która informuje, że przy większej licz-
bie bezpośrednich dostawców częściej dochodzi do zakłóceń w prze-
pływie informacji. Wynik ten potwierdza wcześniej zidentyfikowaną 
zależność na temat zaopatrywania się z jednego źródła (SS −single 
sourcingu), że rzadziej dochodzi do zakłóceń w przepływie informacji, 
jeżeli mamy jednego dostawcę. 

 
Tab. 5. Zależność między częstością występowania zakłóceń w 

przepływie informacji a liczbą bezpośrednich 
 dostawców przedsiębiorstwa 

Wyszczególnienie 

M4. Proszę podać z iloma bezpośrednimi do-
stawcami współpracuje Pani/Pana przedsię-
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N 18 22 16 9 6 6 77 

% 29,0 40,7 66,7 50,0 66,7 54,5 43,3 

2-3 
razy w 
tyg. 

N 18 19 4 3 2 4 50 

% 29,0 35,2 16,7 16,7 22,2 36,4 28,1 

co ty-
dzień 

N 14 5 2 4 0 0 25 

% 22,6 9,3 8,3 22,2 ,0 ,0 14,0 

raz na 
m-c 

N 11 5 2 2 0 1 21 

% 17,7 9,3 8,3 11,1 ,0 9,1 11,8 

rza-
dziej 
niż raz 
na m-c 

N 1 3 0 0 1 0 5 

% 1,6 5,6 ,0 ,0 11,1 ,0 2,8 

Ogółem 
N 62 54 24 18 9 11 178 

% 100 100 100 100 100 100 100 

p<0,001, Tau-c Kendalla=-0,19 

2.3. Częstość występowania zakłóceń w przepływie dóbr i in-
formacji a zasięg geograficzny sieci dostaw i sieci dys-
trybucji 

Rozkład odpowiedzi w ujęciu procentowym na pytanie, o zasięg 
geograficzny sieci zaopatrzenia i sieci dystrybucji przedsiębiorstw 
stanowiących próbę badawczą, wskazuje iż siecią zaopatrzenia o 
charakterze globalnym dysponuje 29,8%, a o charakterze europej-
skim 21,5% przedsiębiorstw. Jeszcze więcej przedsiębiorstw reali-
zuje procesy dystrybucji w skali globalnej – 34,6%, a 29,1% w Euro-
pie. Przeprowadzono także testy umożliwiające stwierdzenie, na 
podstawie zebranych danych czy występuje zależność między czę-
stością występowania zakłóceń w przepływie dóbr i informacji (wy-
kres 1) a zasięgiem geograficznym sieci zaopatrzeniowej i sieci dys-
trybucji. Okazuje się, że zależność taka wystąpiła w każdym przy-
padku, poza częstością występowania zakłóceń w przepływie infor-
macji w porównaniu z deklarowanym zasięgiem geograficznym sieci 
dystrybucji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5. Częstość występowania zakłóceń w przepływie informacji w 
porównaniu z deklarowanym zasięgiem geograficznym  

sieci zaopatrzenia 

Wyszczególnienie 

M5. Nasza sieć zaopatrzenia ma charak-
ter 
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% 27,3 40,0 34,2 44,7 56,6 43,2 
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razy 

w 
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N 6 10 10 10 14 50 

% 27,3 40,0 26,3 26,3 26,4 28,4 

co ty-
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N 4 3 9 4 5 25 

% 18,2 12,0 23,7 10,5 9,4 14,2 
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N 6 2 4 5 3 20 

% 27,3 8,0 10,5 13,2 5,7 11,4 
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na 
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N 0 0 2 2 1 5 

% ,0 ,0 5,3 5,3 1,9 2,8 

 
Ogó-
łem 

N 22 25 38 38 53 176 

% 100 100 100, 100 100 100 

p=0,006, Tau-b Kendalla=-0,17 

W tabeli 6 przedstawiono wynik porównania odpowiedzi uzyska-
nych na pytania o częstość występowania zakłóceń w przepływie in-
formacji i o zasięg sieci zaopatrzenia. Należy stwierdzić, że wystę-
puje między nimi słaba korelacja istotna statystycznie. Co oznacza, 
że im mniejszy jest teren sieci zaopatrzenia tym nieznacznie rzadziej 
dochodzi do zakłócenia w przepływie informacji. 

 
Tab. 6. Częstość występowania zakłóceń w przepływie dóbr w po-

równaniu z deklarowanym zasięgiem geograficznym  
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% 6,7% 7,7% 8,8% 2,0% 1,7% 4,0 

Ogółem 
N 15 13 34 51 60 173 

% 100 100 100 100 100 100 

p=0,008, Tau-b Kendalla=-0,17 

 
Podobnie biorąc pod uwagę częstość występowania zakłóceń w 

przepływie dóbr, zaobserwowano słabą korelację istotną statystycz-
nie, która informuje, że im mniejszy jest zasięg sieci zaopatrzenia tym 
nieznacznie rzadziej dochodzi do zakłócenia w przepływie dóbr. 
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Tab. 7. Częstość występowania zakłóceń w przepływie dóbr w po-
równaniu z deklarowanym zasięgiem geograficznym  

sieci zaopatrzenia 

Wyszczególnienie 

M5. Nasza sieć zaopatrzenia ma charakter 
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0 
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4 
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N 5 5 6 6 14 36 

% 22,7 20,0 15,8 15,8 26,4 
20,
5 
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m-c 

N 3 5 4 3 3 18 

% 13,6 20,0 10,5 7,9 5,7 
10,
2 

rzadziej 
niż raz 
na m-c 

N 2 1 3 0 1 7 

% 9,1 4,0 7,9 ,0 1,9 4,0 

Ogółem 
N 22 25 38 38 53 176 

% 100 100 100 100 100 100 

p=0,04, Tau-b Kenadalla=-0,13 

 
Dostrzeżono także słabą korelację istotną statystycznie, między 

częstością występowania zakłóceń w przepływie dóbr a deklarowa-
nym zasięgiem geograficznym sieci zaopatrzenia. Okazuje się, że im 
mniejszy jest zasięg sieci zaopatrzenia tym rzadziej dochodzi do za-
kłócenia w przepływie  

PODSUMOWANIE 

Podsumowując należy stwierdzić, że ani w literaturze przed-
miotu, ani wśród praktyków nie ma jednoznacznej definicji czy też 
sposobu rozumienia zakłóceń w łańcuchu dostaw. Autorzy przyto-
czyli szereg definicji zakłócenia i podali własną – ich zdaniem najbar-
dziej trafną. Niemniej jednak w praktyce zakłócenia są utożsamiane 
z takimi pojęciami jak opóźnienia, zaburzenia, odchylenia.. Jest to 
znaczące w kwestii planowania badań empirycznych – okazuje się, 
że samo wyjaśnienie pojęcia niewiele wnosi i respondenci kierują się 
własną intuicją odpowiadając na szczegółowe pytania. Wśród cech i 
uwarunkowań występowania zakłóceń badać można takie elementy 
jak na przykład: przyczyny, wpływ/oddziaływanie , prawdopodobień-
stwo zakłócenia, liczba ogniw dotkniętych danym zakłóceniem w tym 
samym czasie, czas trwania zdarzenia zakłócającego, związek z oto-
czeniem biznesowym – czy wpływa bezpośrednio na wszystkie pod-
mioty w danym otoczeniu geograficznym, A także rodzaj przepływu, 
którego dotknęło zakłócenie, przyjęty sposób zarządzania zapasami, 
zamówieniami, terminy realizacji w zakresie transportu, produkcji, za-
sady, procedury i parametry stosowane przez poszczególne ogniwa, 
struktura łańcuch dostaw. 

W niniejszym artykule zaprezentowano fragment wyników ba-
dań empirycznych nad zakłóceniami w łańcuchu dostaw dotyczący 
wybranych uwarunkowań z zakresu struktury łańcucha dostaw. 
Wskazano czy zdaniem respondentów takie elementy jak: wielkość 
przedsiębiorstwa, liczba bezpośrednich dostawców i odbiorców oraz 
zasięg geograficzny sieci zaopatrzeniowej i dystrybucji wpływają na 
częstość występowania zakłóceń. Okazuje się, że im większe przed-
siębiorstwa i bardziej złożona struktura łańcucha dostaw tym częściej 
dochodzi w nich do zakłóceń. 
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Selected conditions influencing the frequency  
of supply chain disruptions 

The article presents the results of a literature review 

aimed to identify the definition of the supply chain disruption. 

It also presents the results of empirical studies on the correla-

tion between the frequency of disruption and the size of the 

company, the number of suppliers and customers, and geo-

graphical coverage of sourcing and distribution network. The 

tools of statistical analysis were used. Each of these relation-

ships was examined in two aspects - the flow of goods and the 

flow of information. 

 
Autorzy: 
dr hab. Maciej Stajniak - Instytut Logistyki i Magazynowania  
Maciej.Stajniak@ilim.poznan.pl  
dr Sylwia Konecka WSL – Wyższa Szkoła Logistyki, Sylwia.Ko-
necka@wsl.com.pl  
dr Katarzyna Szopik – Depczyńska- Uniwersytet Szczeciński

 

http://www.naukowiec.org/

