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Katarzyna PUSZKO 

WYKORZYSTANIE ZMIAN EWOLUCYJNYCH I REWOLUCYJNYCH  

DO KREOWANIA ELASTYCZNOŚCI PODSYSTEMU ZAOPATRZENIA  

W TEORII I PRAKTYCE 

 

W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw relatywnie ważna jest elastyczność podsystemu zaopatrzenia 

rozumiana jako skłonność, podatność, gotowość i zdolność do dokonania wielowymiarowych zmian w jego zakresie w cyklu 

życia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. 

Stało się to przesłanką wyboru celu niniejszego referatu, który sprowadza się do opisania zmian ewolucyjnych i rewolu-

cyjnych jako siły sprawczej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w ujęciu teoretycznym i empirycznym. 

Autorka w referacie wychodząc od charakterystyki zmiany poprzez koncepcyjne ramy zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych 

zaprezentowała koncepcję elastyczności podsystemu zaopatrzenia oraz wyniki badań empirycznych. 

Przy realizacji wyżej wymienionego celu autorka posłużyła się przede wszystkim metodą opisu i analizy krytycznej mate-

riału pozyskanego w wyniku studiów literatury przedmiotu i z przedsiębiorstw. Przyjęta metodologia badań umożliwiła zebra-

nie i przeanalizowanie materiału dotyczącego wykorzystania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności 

podsystemu zaopatrzenia stanowiąc tym samym odpowiednią podstawę procesu wnioskowania. 

 

WSTĘP 

Zmiany w systemach logistycznych przeprowadzone współcze-
śnie w związku między innymi z przełamywaniem kryzysu gospo-
darczego mogą być postrzegane jako naturalne, ewolucyjne na-
stępstwo postępu technologicznego czy jako rewolucja [Por.: 30, s. 
11]. 

Zmiany ewolucyjne i rewolucyjne są szczególnie ważne w za-
kresie podsystemu zaopatrzenia. W wielu polskich firmach można 
bowiem zauważyć działy zaopatrzenia, których zasady funkcjono-
wania opisują stare podręczniki z lat gospodarki nakazowo – roz-
dzielczej ubiegłego stulecia Polski Ludowej. Do stosowanych prak-
tyk należało bazowanie na krótkiej liście dostawców, same zakupy 
traktowano jako działania operacyjne zorientowane na produkty 
będące przedmiotem zakupu. Z reguły nie wiązano funkcji zakupów 
z efektami, jakie ten zakup implikuje na dalszym etapie jego zasto-
sowania. Same działania zakupowe kierowano do znanej sobie 
niewielkiej liczby potencjalnych dostawców, nie organizowano prze-
targów na dostawy surowców, sporadycznie podejmowano wysiłki 
negocjacji cen i warunków dostaw. Zachowania te miały swoje 
rynkowe uzasadnienie – na rynku dostawców panował powszechny 
deficyt towarów i usług, to dostawcy dyktowali warunki. Zaletą służb 
zakupowych była umiejętność zdobycia, załatwienia surowca. Incy-
dentalnie zajmowano się takimi problemami jak alternatywność 
źródeł zaopatrzenia czy ocena dostawców [29, s. 80-82]. 

Celem referatu jest opisanie zmian ewolucyjnych i rewolucyj-
nych jako siły sprawczej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w 
ujęciu teoretycznym i empirycznym. 

 
 

1. ZMIANA EWOLUCYJNA I REWOLUCYJNA 
PODSTAWĄ ELASTYCZNOŚCI PODSYSTEMU 
ZAOPATRZENIA 

Według słownika języka polskiego zmiana oznacza „fakt, że ja-
kaś rzecz, istota, cecha, jakieś rzeczy lub istoty staje się bądź stała 
inna niż dotychczas” bądź zastąpienie czego czym; zamienianie 
wymiana czegoś na co [6. s. 1183 za 18, s. 275].  

Zmienny (przym) to ulegający zmianom, wahaniom, wykazujący 
zmiany, taki w którym występują zmiany, łatwo zmieniający się, 
coraz inny [13, s. 281 za 19, s. 275]. 

W literaturze pojęcie „zmiana” znajduje dosyć szeroką interpre-
tację. Według Tadeusza Pszczołowskiego zmiana to zdarzenie 
kinetyczne, tj. zdarzenie, w którym stan końcowy jest różny od stanu 
początkowego [18, s. 298 za 19, s. 275].  

Zdaniem Mariusza Bratnickiego zmiana organizacyjna odnosi 
się do dowolnego realnego procesu, w którym stan końcowy przed-
siębiorstwa jako organizacji (lub jej części) różni się od jego stanu 
początkowego [1, s.9 za 19, s. 275].  

Według Nizard’a zmiana jest procesem, konstatacją różnicy 
między jednym stanem a drugim, bez wskazywania na jej przyczy-
ny, formy czy skutki. Zmiana jest czymś innym, pewną odmienno-
ścią. Jej istota wyraża się w związanych z nią przeciwnościach do 
których autor zalicza: postęp bądź regres, innowacje bądź „przerób-
kę”, mutację bądź modyfikację, transformację bądź kryzys oraz 
zmiany typu I i II [15, s. 107 za 19, s. 275-276]1.  

                                                 
1 Zmiany typu I i II: w pierwszym przypadku  zmiany dokonują się w ramach danego 
systemu, którego kształt jest zachowany natomiast w drugim – system zmienia się w 
sensie jakościowym, przekształca się przez dodatnie sprzężenia zwrotne, które 
zwiększają amplitudy wahań i prowadzą do powstania nowych struktur. Inaczej 
mówiąc, istnieją dwie formy zmian: jedna dokonuje się wewnątrz danego systemu, 
który nie ulega zmianom, druga modyfikuje sam system: [15, s. 107 za 19, s. 275-
276] 
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Skalik J., sądzi, że zmiana oznacza modyfikację istniejącego 
stanu rzeczy, czyli układu cech danego obiektu. Według tego autora 
pojęcie „zmiana” może być definiowane w sensie rzeczowym bądź 
czynnościowym. W sensie rzeczowym oznacza wprowadzenie 
czegoś nowego natomiast w rozumieniu czynnościowym sam pro-
ces zmieniania [28, s. 158 za 19, s. 276].  

Natomiast Czermiński A., Nogalski B., Rutka R., określają zmia-
nę jako celowe i świadome działanie. Uważają, że jej istota polega 
na przejściu przedsiębiorstwa ze stanu dotychczasowego do stanu 
innego jednoznacznie odmiennego przy czym zakres, obszar, struk-
tura dokonywanych zmian i modyfikacji determinowane są rozwo-
jem sytuacji (tendencji) w otoczeniu [4, s. 144-146 za 19, s. 276]. 

W zależności od przyjętego kryterium podziału można wyróżnić 
następujące rodzaje zmian: 
1. Ze względu na źródło zmiany: zmiana dobrowolna (polega na 

tym, że jej idea, impuls, powstaje w organizacji gospodarczej, 
jest sformułowana przez ludzi tej organizacji; organizacja sama 
przewiduje konieczność jej dokonania i podejmuje w tym kie-
runku działania wyprzedzające) oraz zmiana wymuszona (pole-
ga na tym, że jej idea i konieczność przeprowadzenia zostają 
sformułowane przez otoczenie a organizacja jedynie odpowiada 
za przygotowanie warunków i wdrożenie) [3, s. 15-17 za 19, s. 
276]. 

2. Ze względu na zakładany cel: zmiana zachowawcza (charakte-
ryzuje działania, których celem jest niedopuszczenie do obniże-
nia dotychczasowego stopnia dopasowania się organizacji go-
spodarczej do otoczenia, wyrażanego stopniem jej zorganizo-
wania i sprawnością funkcjonowania) bądź rozwojowa (przyjmu-
je za cel podwyższenie dotychczasowego poziomu sprawności 
firmy i zapewnienie jej rozwoju) [4, s. 144-146 za 19, s. 276]. 

3. Według kryterium zakresu: całościowa (obejmuje całość instytu-
cji) albo fragmentaryczna (dotyczy tylko niesprawnych elemen-
tów firmy o podstawowym znaczeniu bądź pomocniczych) [4, s. 
144-146 za 19, s. 276].  

4. Oceniany efekt zmian (skutek): zmiana pozytywna (w wyniku 
pomiaru skutków zmiany realne wyniki użyteczne do poniesio-
nych nakładów są dodatnie), negatywna (gdy uzyskane dzięki 
niej wyniki użyteczne są mniejsze od związanych z nią nakła-
dów) bądź obojętna (wyniki użyteczne i poniesione nakłady są 
zbliżone) [4, s. 144-146 za 19, s. 276]. 

5. Z punktu widzenia zakresu nowatorstwa zmian organizacyjnych: 
zmiana adaptacyjna (odtwórcza) bądź innowacyjna (twórcza) [3, 
s. 15-17 za 19, s. 277]. 
Adaptacja jest dążeniem do doskonalenia funkcjonowania sys-
temu bez jego zasadniczej zmiany. U podstaw adaptacyjnych 
mechanizmów zmian w organizacjach leży przekonanie, że sys-
tem wymaga trwałych lub okresowych usprawnień i modyfikacji, 
które doprowadzą do pełniejszego wykorzystania jego poten-
cjalnej możliwości [11, s.302-314 za 19, s. 277]. 
Istotą zmiany adaptacyjnej jest fakt wprowadzenia jej na skutek 
wcześniejszych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa w celu do-
stosowania się niejako ex post do zewnętrznych warunków 
funkcjonowania [14, s. 15–17 za 19, s. 277].  
Zmiany adaptacyjne polegają na wykorzystaniu rozwiązań już 
stosowanych i sprawdzonych oraz na przystosowaniu ich do 
warunków danej instytucji [3, s. 15-17 za 19, s. 277]. 
Według Kornai’a można wyróżnić przystosowanie pierwotne i 
wtórne. W drodze przystosowania pierwotnego organizacja lub 
system szeregu organizacji zapewnia sobie przetrwanie, samo 
tylko istnienie, utrzymanie się przy życiu.  
Natomiast poprzez przystosowanie wtórne przedsiębiorstwo dą-
ży do osiągnięcia więcej niż przetrwania, pragnie osiągnąć taki 

żywot, w którym realizowane są jego aspiracje, oczekiwania i 
normy [10, s. 255 za 19, s. 277]. 
Zmiany innowacyjne wprowadzone w przedsiębiorstwie wy-
przedzają zmiany w otoczeniu [14, s. 15-17 za 19, s. 277]. Po-
legają na wprowadzeniu rozwiązań nowych, oryginalnych, nie 
spotykanych gdzie indziej [3, s. 15-17 za 19, s. 277].  
Zmiany te mogą przejawiać się w jakościowej zmianie „filozofii” 
koncepcji zarządzania, w przeformułowaniu celów i zadań, spo-
sobie stosowania instrumentów zarządzania, metodach i techni-
kach oraz narzędziach budowanych i eksploatowanych w za-
rządzaniu organizacją [11, s. 277 za 19, s. 277]. 

6. Ze względu na korelację czasu zmiany organizacyjnej ze zmia-
nami otoczenia: zmiana reaktywna (stanowi reakcję na zaistnia-
łe zmiany otoczenia) bądź wyprzedzająca (antycypuje przyszłe 
zmiany warunków otoczenia i przygotowuje do nich firmę, zanim 
zaistnieje potrzeba zmiany) [3, s. 15-17 za 19, s. 277]. 

7. Charakter dokonywanych zmian: zmiana jakościowa oraz ilo-
ściowa (ze zmianami jakościowymi i ilościowymi związany jest 
rozwój przedsiębiorstwa, a ze zmianami stricte ilościowymi jego 
wzrost). 

8. Kierunek zmian: zmiany jednokierunkowe bądź dwukierunkowe.  
Zmiany jednokierunkowe cechują się „przejściem” organizacji ze 
stanu istniejącego (pierwotnego) do stanu odmiennego nato-
miast zmiany dwukierunkowe charakteryzują się przejściem or-
ganizacji ze stanu istniejącego (pierwotnego) do stanu odmien-
nego i powrotem do stanu pierwotnego. 
W literaturze wyróżnia się także zmianę stopniową i zmianę ra-

dykalną [4, s. 144-146 za 19, s. 276].  
Zmiany stopniowe są stałym zjawiskiem w funkcjonowaniu 

wszystkich przedsiębiorstw. Nigdy bowiem poszczególne jego 
składniki (strategie, struktury, ludzie, procesy, kultura) nie są do 
siebie maksymalnie dostosowane. Wśród zmian stopniowych wy-
różnia się: dostrajanie (polegające na poszukiwaniu lepszego spo-
sobu realizacji misji i celów przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy 
strategie, struktura, zasoby ludzkie i procesy są wzajemnie zgodne), 
stopniowe dostosowanie (które traktowane jest tu jako odpowiedź 
kierownictwa przedsiębiorstwa na wycinkowe zmiany, jakie zaszły w 
jego otoczeniu) [14, s. 15 – 17 za 19, s. 276]. 

Zmiany radykalne są odpowiedzią przedsiębiorstwa na poważ-
ne zmiany, jakie zaszły w jego otoczeniu lub wewnątrz przedsię-
biorstwa. Za typowe przesłanki wymagające wprowadzenia zmian 
radykalnych uznaje się: nieciągłości w otoczeniu instytucjonalnym, 
wywołane zmianami prawnymi, politycznymi lub technologicznymi; 
istotne zmiany w cyklu życia produktów lub rozwój nowych produk-
tów; zmiany wewnątrz przedsiębiorstwa np.: poważny wzrost przed-
siębiorstwa, zmiana orientacji właścicieli sprowadzająca się na 
przykład do preferowania korzyści bieżących, zmiana struktury 
władzy [14, s. 15 – 17 za 19, s. 276]. 

Natomiast Sapijaszka wyszczególniła zmiany ewolucyjne i re-
wolucyjne. Zmiany ewolucyjne to zmiany stopniowe i płynne nato-
miast zmiany rewolucyjne to zmiany radykalne [27, s. 11]. 

Porównanie cech charakterystycznych zmian ewolucyjnych i 
rewolucyjnych przedstawia tabela 1.  
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Tab. 1. Porównanie wyróżników zmian ewolucyjnych  
i rewolucyjnych [116, s. 134]  

Kryterium Zmiany ewolucyjne  Zmiany rewolucyjne 

Zasięg 

Płytki, lokalny charakter, 
odcinkowe, obejmujące 
niewielką część organi-

zacji 

Głęboki, przekrojowy charakter, 
dotyczy przedsiębiorstwa jako 

całości 

Tempo / dynamika 
Ciągłe, rozłożone  w 

czasie, powolny przebieg 
Skokowe, skoncentrowane w 
czasie, gwałtowny przebieg 

Cel 
Stopniowe dokonywanie 

zmiany 
Radykalna zmiana 

Stosunek do stanu 
wyjściowego 

Korekta i kontynuacja 
dotychczasowych 

Działań 

Brak kontynuacji dotychczasowych 
działań 

Poczucie bezpie-
czeństwa członków 

organizacji 
Relatywnie duże Relatywnie małe 

Nasilenie oporu Odpowiednio małe Względnie duże 

Inicjatywa 
Możliwa na wszystkich 
szczeblach organizacji 

Indukowana od góry 

Przepływ decyzji Dół → Góra Góra → Dół 

Rola lidera / wpły-
wowej koalicji 

Ograniczona Bezwzględnie konieczna 

Eksperci zewnętrzni Niekonieczni Zalecani 

Wyniki 
Punktowe, odroczone w 

czasie 
Całościowe, szybkie 

(spektakularne) 

Zapotrzebowanie na 
środki kapitałowe 

Relatywnie niewielkie Odpowiednio duże 

 
Znaczenie zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych w kontekście 

elastyczności jest szczególnie widoczne w cyklu życia organizacji2. 
Według Grainer’a, cykl życia organizacji składa się z pięciu faz, 

a każda z nich kończy się jak gdyby swoistą rewolucją, będącą 
odpowiedzią na pojawiający się kryzys. Przezwyciężenie każdego 
kolejnego kryzysu doprowadza do wkroczenia w nową fazę rozwoju, 
a bez rozwiązania podstawowych problemów jednej fazy nie można 
przejść do następnej [7, s.22-25 za 5. s. 136-139]. 

Pierwsza faza odznacza się kreatywnością. W niedawno po-
wstałej organizacji kładzie się nacisk przede wszystkim na wytwo-
rzenie wyrobów oraz na wejście na rynek i utrzymanie się na nim. 
Kierownictwo jest przedsiębiorcze i całą energię koncentruje na 
produkcji i marketingu. Sama organizacja jest niesformalizowana 
oraz niebiurokratyczna. Pracownicy nie liczą godzin swojej pracy, 
angażują się w nią z pełnym oddaniem i poświęceniem, ciesząc się 
wspólnie każdym sukcesem. 

Organizacja przyjmuje nowych pracowników, rozwija się. Stwa-
rza to problemy, ponieważ personel kierowniczy jest zorientowany 
na wytwarzanie lub rozwijanie usług (jeśli jest to organizacja han-
dlowa, spedycyjna, usług rolniczych itp.) i na rynek, a nie na zajmo-
wanie się organizowaniem pracy wewnątrz organizacji (planowa-
niem, rozliczaniem, sprawozdawczością, określeniem kompetencji, 
zakresami odpowiedzialności itd.). 

Kryzys pojawia się dlatego, że kierownictwo albo nie ma odpo-
wiednich zdolności organizacyjnych, albo nie jest organizowaniem 
pracy zainteresowane ze względu na preferowanie innych czynno-
ści. Jeśli zatrudnienie będzie rosnąć, nadążając za wzrostem obro-
tów firmy, sytuacja będzie się pogarszać, a brak sprawności organi-
zacyjnej zacznie ją „rozsadzać”. 

Jest to typowy kryzys przywództwa. Wybrnięcie z niego jest 
możliwe wtedy, kiedy zaangażowany zostanie menedżer z praw-
dziwego zdarzenia, który weźmie sprawy kierowania wewnątrz 
organizacji w swoje ręce i będzie zdolny wprowadzać metody i 
techniki kierownicze. 

Drugą fazę, po rozwiązaniu kryzysu przywództwa, cechuje 
stopniowe, lecz skuteczne określenie kierunku rozwoju organizacji i 

                                                 
2 Więcej na temat organizacji można przeczytać w: [12] 

precyzyjne sformułowanie celów. Ustala się wówczas jednostki 
składające się na strukturę organizacji wraz z przydzielonymi im 
zadaniami, hierarchią relacji: przełożeni – podwładni i z podziałem 
pracy. Wprowadza się też systemy: rachunkowości, preliminowania 
wydatków i kosztów, zapasów, zakupów itp. 

Komunikowanie się staje się bardziej formalne niż w pierwszej 
fazie, a więc oprócz korzyści specjalizacji pojawiają się pierwsze 
oznaki biurokratyzowania się organizacji. Jeśli zastosowanie no-
wych metod zarządzania zakończy się powodzeniem, pracownicy 
niższych szczebli będą stopniowo ograniczani przez silne naczelne  
kierownictwo i czynniki biurokratyczne. 

Kryzys autonomii pojawia się wtedy, kiedy silne kierownictwo, 
które wzięło w swoje ręce zarządzanie i doprowadziło do znacznego 
wzrostu sprawności funkcjonowania nie zechce przekazać części 
uprawnień i odpowiedzialności personelowi kierowniczemu niższych 
szczebli. Kryzys autonomii należy rozumieć jako brak autonomii 
komórek i jednostek, czyli centralizację uprawnień decyzyjnych na 
najwyższych szczeblach hierarchicznej drabiny. Przezwyciężenie 
tego rodzaju kryzysu wymaga zasadniczej decentralizacji upraw-
nień. Jeśli to nastąpi, kryzys zostanie zażegnany i organizacja 
przechodzi do fazy trzeciej. 

Tę fazę nazwano delegowania uprawnień. Przeniesienie więk-
szej odpowiedzialności na barki personelu kierowniczego średniego 
szczebla i to zarówno w zakresie kierowania poszczególnymi zakła-
dami, jak i segmentami rynków, pozwala naczelnemu kierownictwu 
zająć się sprawami strategicznymi, pozostawiając kierowanie ope-
racjami kierownikom niższych poziomów struktury. 

To prowadzi z kolei do zwiększania zakresu kontroli działań i 
operacji oraz zainstalowania komputerów w celu wspomagania 
organizacji, planowania i kontroli operacji. Komunikowanie się staje 
się jeszcze bardziej formalne i mniej częstotliwe. 

W miarę rozwoju omawianych rozwiązań coraz bardziej zyskuje 
na znaczeniu personel kierowniczy różnych jednostek i służb w 
przedsiębiorstwie. 

Kierownictwo naczelne stopniowo dochodzi do przeświadcze-
nia, że organizacja zmierza jakby jednocześnie w wielu kierunkach. 
A ponieważ chce ono być pewne, że wszyscy prowadzą organizację 
w jednym kierunku, zastanawia się nad ograniczeniem autonomii 
niższych szczebli i jednostek składowych. W każdym razie musi 
stosować znacznie więcej metod koordynowania działań rosnącej 
liczby komórek organizacyjnych i w związku z tym personelu kie-
rowniczego i wykonawczego. 

Dlatego też czwarta faza nazywana została fazą koordynacji, 
czyli zwiększenia czynności ułatwiających synchronizowanie działań 
jednostek i komórek.  

Tworzy się grupy ukierunkowane na produkt lub na przedsię-
wzięcia, ośrodki zysku i zorientowany na zysk system motywacyjny, 
a także podejmuje inne przedsięwzięcia służące skoordynowaniu 
działań w osiąganiu celów organizacyjnych, co pozwoliłoby na 
dalszy rozwój.  

Ma on jednak swoją cenę. Sam rozwój oraz rozrastanie się ca-
łego systemu przytłoczy po pewnym czasie kierownictwo średniego 
szczebla. Zacznie się ono „dławić” pod naporem spraw, zwłaszcza 
że na tym etapie biurokratyzowanie się systemu skomplikuje jesz-
cze i tak trudne panowanie nad procesami i jednostkami. 

Ingerencje personelu sztabowego i naczelnego kierownictwa 
wywołają konflikty z personelem kierowniczym średniego szczebla. 
Sprawne zarządzanie organizacją przestanie być możliwe, wyga-
śnie ciąg innowacyjny, pojawi się widmo upadku.  

Można temu zapobiec przez współdziałanie, a także przez na-
danie nowej treści pojęciom współpracy oraz kooperacji wewnętrz-
nej organizacji. Jeśli się to uda, organizacja wkracza w ostatnią 
fazę. 



I 

Logistyka 

 

 

   

1508 AUTOBUSY 6/2016 
 

Elastyczność 
zaopatrzenia 

Elastyczność 
ekologiczna 

Elastyczność 
przerobu 

Elastyczność 
produktu 

Fazę ostatnią cechuje wzrost poczucia współodpowiedzialności 
za całą organizację i uświadomienie sobie przez wszystkich kierow-
ników, że nie można pilnować jedynie swojej sfery działania, że 
potrzebny jest nowy styl współpracy jednostek i komórek. W związ-
ku z tym podejmowane są próby rozwiązania w inny sposób inter-
personalnych więzi i zadawnionych konfliktów między kierownic-
twami różnych jednostek, pionów i szczebli.  

Ogranicza się formalizm i biurokrację w stosunkach wewnętrz-
nych, a wzrost samodyscypliny oraz społecznego nacisku skutecz-
nie hamują egzekwowanie formalnej kontroli i nadzoru. Przezwycię-
żeniu separatyzmu i ociężałości w działaniu sprzyja tworzenie ze-
społów zadaniowych, powoływanych doraźnie do rozwiązania istnie-
jącego problemu [7, s.22 -25 za 5. s. 136-139]. 

Zmiany ewolucyjne i rewolucyjne mogą przyczyniać się do ela-
styczności, intuicyjnie pojmowanej jako właściwość (przedmiotu, 
podmiotu), która sprowadza się do jego podatności na zmiany pod 
wpływem określonych czynników [2, s. 1]. 

Elastyczność to cecha, pewnego rodzaju „agregat” zmian. 
W literaturze logistycznej elastyczność przedsiębiorstw rozważa 

się wieloaspektowo, akcentując przy tym szczególne znaczenie 
elastyczności poszczególnych składników systemu logistycznego. 

Na łączną elastyczność zautomatyzowanego przedsiębiorstwa 
składają się liczne powiązania między elastycznością poszczegól-
nych obszarów działalności logistycznej przedsiębiorstwa: rynku 
dostawców, logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji, logistyki 
dystrybucji, logistyki recyclingu oraz rynków zbytu. 

Na styku poszczególnych obszarów można śledzić rozmaite 
przejawy elastyczności, analizując: 
– elastyczność produktu, która określa, w jakim stopniu przedsię-

biorstwo jest w stanie modyfikować swój asortyment i zagwa-
rantować podaż odpowiednią do popytu w przypadku zacho-
dzących zmian na rynku (na przykład czy można sprzedawać 
dotychczasowy produkt na zmieniającym się rynku?) 

– elastyczność przerobu określającą, czy przedsiębiorstwo jest 
zdolne przy pomocy swego kapitału wytwarzać produkty mody-
fikowane, dostosowane do zmian wymagań na rynku (na przy-
kład czy na tych samych urządzeniach, zatrudniając tych sa-
mych ludzi, może wytwarzać zmienione produkty lub usługi?) 

– stopień elastyczności zaopatrzenia, wskazujący na ile przedsię-
biorstwo może wykorzystywać różne zasoby (na przykład czy 
może przestawić się na inne surowce, materiały, półfabrykaty, 
jeśli w zaopatrzeniu wystąpi zator?) 

– elastyczność ekologiczną, dotyczącą logistyki odzyskiwania 
surowców, usuwania względnie 

neutralizowania odpadów; określa ona, jak przedsiębiorstwo postę-
puje z odpadami (na przykład w jakim stopniu potrafi wywiązać się z 
ustawowo nałożonych obowiązków, względnie jak potrafi uwrażliwić 
na aspekty ochrony środowiska okoliczną społeczność?) [30, s. 9-
10]. 

Elastyczność przedsiębiorstwa przedstawia rysunek 1. 
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Rys. 1.Elastyczność przedsiębiorstwa [Por.: 26, s. 4 za 30, s. 9] 

 
W literaturze logistycznej dostrzega się także znaczenie zmian 

ewolucyjnych i rewolucyjnych w kontekście elastyczności3. 
Zdaniem Autorki zmiany w podsystemie zaopatrzenia mogą 

być urzeczywistniane w sposób rewolucyjny lub ewolucyjny. 
Zmiany ewolucyjne – mają regularne tempo, są to zmiany cią-

głe, rozłożone w czasie o powolnym przebiegu, stanowiące konty-
nuację dotychczasowych działań, powodujące rozwijanie podsyste-
mu zaopatrzenia w zakresie dotychczasowej domeny działalności 
przedsiębiorstwa4, nie wywołujące traumy. Zmiany ewolucyjne 
zachodzą w dłuższym okresie, stopniowo, podtrzymując pewną 
ciągłość wobec tego, co było dotychczas i umożliwiają przewidywa-
nie dalszych wydarzeń.  

Zmiany rewolucyjne – mają nieregularne tempo, zmiany sko-
kowe, skoncentrowane w czasie, przebiegające gwałtownie, nie 
stanowiące kontynuacji dotychczasowych działań, mogące wywoły-
wać silny opór, często dotkliwe, bolesne jeżeli chodzi o ich skutki, 
powodujące ograniczanie podsystemu zaopatrzenia w zakresie 
dotychczasowej domeny działalności przedsiębiorstwa i rozwijanie 
tego podsystemu w zakresie nowej domeny działalności przedsię-
biorstwa [21, s. 3429].  

Zmiany ewolucyjne i rewolucyjne przyczyniają się do osiągania 
elastyczności podsystemu zaopatrzenia jako całości oraz poszcze-
gólnych jego elementów takich jak: strategia zaopatrzenia, cele 
zaopatrzenia, zadania zaopatrzenia, zakupy zaopatrzeniowe i rela-
cje z dostawcami.  

Wymienione elementy podsystemu zaopatrzenia to elementy 
kluczowe ponieważ „…logistyczna rewolucja szykuje się w sferze 
społecznej, w sieciach przedsiębiorstw w relacjach rynkowych, w 
priorytetach i kierunkach inwestowania”  [30, s. 10]5. 

Rozpatrując zmiany ewolucyjne i rewolucyjne w cyklu życia sys-
temu logistycznego6 wydaje się, że zmiany ewolucyjne w zakresie 
podsystemu zaopatrzenia są wskazane w początkowych fazach 
cyklu życia systemu logistycznego przedsiębiorstwa natomiast 
zmiany rewolucyjne są szczególnie pożądane w ostatnim etapie 
cyklu życia systemu mikrologistycznego. 

Urzeczywistnianie zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych umożli-
wia osiąganie pożądanej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w 
wymiarze dynamiki. 

                                                 
3Na przykład: [30, s. 9] 
4Domenę działalności przedsiębiorstwa charakteryzuje: [20]; [21, s. 3429]. 
5Szczegółową charakterystykę elementów podsystemu zaopatrzenia zawiera: [25] 
6Cykl życia systemu logistycznego szczegółowo charakteryzuje: [21, s. 3429 – 3437]. 
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Oprócz wymiaru dynamiki autorka wyróżnia następujące wy-
miary elastyczności podsystemu zaopatrzenia: przestrzeni (prze-
strzenny), kontroli (kontrolny), reagowania7. 

Biorąc pod uwagę wielowymiarową naturę elastyczności reali-
zowanie postulatu elastyczności w wielu wymiarach przyczynia się 
do osiągania cechy elastyczności podsystemu zaopatrzenia rozu-
mianej jako skłonność, podatność, gotowość i zdolność do dokona-
nia wielowymiarowych zmian w jego zakresie w cyklu życia systemu 
logistycznego przedsiębiorstwa [Por.: 21, s. 3429 – 3437; 22, s. 
13670 – 13678]. 

2. ZMIANY REWULUCYJNE I EWOLUCYJNE  
W PODSYSTEMACH ZAOPATRZENIA 
PRZEDSIEBIORSTW 

Obecność zmian ewolucyjnych w praktyce gospodarczej roz-
poznano poprzez badania empiryczne. Charakterystykę badań 
przedstawia tabela 2. 

Poprzez badania chciano zweryfikować następującą hipotezę: 
Przedsiębiorstwa wykazują większą skłonność do zmian ewolucyj-
nych aniżeli rewolucyjnych do kreowania pożądanej elastyczności 
podsystemu zaopatrzenia w cyklu życia systemu mikrologistyczne-
go. 

 
Tab. 1. Charakterystyka badań [Opracowanie własne na podstawie 

wyników badań; 23, s. 4074-4092; 24, s.1258-1270,25  
s. 1271-1278] 

1.Metoda badawcza: ankieta 
 

2.Cel badań: identyfikacja działań uelastyczniających w wymiarze dynamiki podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie następujących elementów podsyste-
mu zaopatrzenia: strategii zaopatrzenia, celów zaopatrzenia, zadań zaopatrzenia, 
relacji z dostawcami, zakupów zaopatrzeniowych w cyklu życia systemu mikrologi-

stycznego 
 

3.Zakres przedmiotowy badań charakterystyka przedsiębiorstwa, charakterystyka 
systemu logistycznego przedsiębiorstwa, charakterystyka podsystemu zaopatrzenia, 
identyfikacja i ocena działań uelastyczniających poszczególne elementy podsyste-

mu zaopatrzenia. 
 

4.Charakterystyka przedsiębiorstw zlokalizowanych na Dolnym Śląsku 
 

Numer 
przed-
siębior-

stwa 

Rok 
zało-
że-
nia 
prze
dsię
bior-
stwa  

For
ma 
or-
ga-
ni-
za-
cyj-
no-
praw
na 

Wiel
kość 
prze
dsię
bior-
stwa 

Charakter 
działalno-
ści 
przedsię-
biorstwa 

Dział 
gospo-
darki 

Główne produkty/ świadczone 
usługi 

Ry
nki 
zby
tu 

1 

1992 p. j. ma Inny 
(handlo-
wo-
usługo-
wy) 

Inny 
(han-
del-
usługi) 

Mięso, wędliny, transport e 

2 

1992 sp z 
o.o. 

ma usługowy bu-
dow-
nictwo 

Instalacje wodno-
kanalizacyjne, centralne 
instalacje centralnego ogrze-
wania, gazowe, wentylacji, 
klimatyzacji, centralnego 
ogrzewania, przyłącza (wodne, 
kanalizacyjne, gazowe), 
kotłownie, węzły cieplne, 
systemy solarne, pompy 
ciepła, rekuperatory 

k 

                                                 
7Elastyczność podsystemu zaopatrzenia w wymiarze przestrzennym przedstawia [23, 
s. 4074-4092]; Elastyczność podsystemu zaopatrzenia w wymiarze kontroli 
przedstawia: [24, s. 1258-1270] opisano w: [25, s. 1271-1278] 

3 

2009 p. j. mi Inny 
(handlo-
wo-
usługo-
wy) 

Inny 
(han-
del-
usługi) 

Sprzedaż, montaż, serwis 
anten TV i SAT, telewizja 
przemysłowa, systemy alar-
mowe 

l 

4  
sp z 
o.o. 

ś produk-
cyjny 

prze-
mysł 

Piwo marki „Namysłów”, 
”Kozackie”, „Zamkowe” 

k 

5 
2006 p.j. mi usługi trans-

port 
Przeprowadzki, transport 
towarów dla zleceniodawców w 
kraju i zagranicą 

e 

6 
1988 sp z 

o.o. 
ś Produk-

cyjno-
usługowy 

bu-
dow-
nictwo 

Budownictwo szerokiego 
zakresu 

k 

7 
 

1995 s.a.  produk-
cyjny 

prze-
mysł 

 św 

8 
 

1925 s.a ś produk-
cyjny 

prze-
mysł 

wędliny św 

9 

1992 sp z 
o.o 

ma usługowy bu-
dow-
nictwo 

Instalacje wodno-
kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, gazowe, wentyla-
cji, klimatyzacji, gazowe, 
kotłownie, węzły cieplne, 
systemy solarne, pompy 
ciepła, rekuperatory 

k 

10 

1976 sp z 
o.o 

d Inny: 
produk-
cyjno-
handlowy 

prze-
mysł 

Taśmy, folie, materiały opa-
trunkowe, tarcze, gipsy, 
elektrody 

św 

11 
2001 sc mi usługowy usługi Ubezpieczenia komunikacyjne, 

majątkowe i osobowe 
l 

12 

1988 sp z 
o.o 

d produk-
cyjny 

Inny: 
budo-
wa 
sieci 
elek-
troe-
nerge-
tycznej 

Rozdzielnice, moduły św 

13 
1993 s.a. d produk-

cyjny 
prze-
mysł 

sprzęt AGD e 

14 

1992 sp z 
o.o 

ś Inny: 
produk-
cyjno-
handlowy 

handel Statywy pod instrumenty 
muzyczne, podesty sceniczne, 
konstrukcje aluminiowe 

św 

15 
2000 sp z 

o.o 
ma usługowy Bu-

dow-
nictwo 

Budowa domów, remonty k 

16 

1946 sp z 
o.o 

d Inny: 
produk-
cyjno - 
handlowy 

Inny: 
prze-
mysł-
handel 

Spawarki, prostowniki, trans-
formatory 

św 

17 
2000 sp z 

o.o 
mi handlowy handel Sprzedaż oleju napędowego kr 

18 

1995 sj d Inny: 
handlo-
wo-
usługowy 

Inny: 
usługi-
handel 

Sprzedaż paliw płynnych, 
artykułów spożywczych i 
motoryzacyjnych 

k 

19 
2007 p. j mi usługowy bu-

dow-
nictwo 

Prace ziemne l 

20 
2012 sp z 

o.o 
mi handlowy handel Sprzedaż oleju napędowego 

(diesel) 
k 

21 
2007 p. j. ma handlowy handel Produkty spożywcze i przemy-

słowe, alkohol 
l 

22 
 sp z 

o.o 
ma produk-

cyjny 
prze-
mysł 

szkło św 

23 
2005 sp z 

o.o 
ma handlowy handel Sprzedaż i serwis samocho-

dów 
 

24 
1996 sp z 

o.o 
d produk-

cyjny 
prze-
mysł 

Produkcja skóry, tapicerki 
samochodowej 
 

św 

25 
2001 p. j. ma usługowy usługi Transport towarów 

 
kr 

26 
1997 p. j. mi usługowy usługi Montaż CCV, p poż 

 
k 

27 
2004 sp z 

o.o 
ma usługowy usługi meble e 



I 

Logistyka 

 

 

   

1510 AUTOBUSY 6/2016 
 

28 
2004 p. j. mi usługowy usługi Transport krajowy i międzyna-

rodowy 
św 

29 
2004 sp z 

o.o 
ma usługowy usługi Usługi meblowe e 

30 
2004 p. j. mi produk-

cyjny 
 mleko l 

31 
2005 sj ś handlowy handel Sprzedaż napojów alkoholo-

wych, wyrobów tytoniowych, 
prasy, artykułów spożywczych 

l 

32 

1993 s.a. d produk-
cyjny 

prze-
mysł 

Proszki do prania, płyny do 
płukania, płyny do mycia 
naczyń, żele do prania, mydła, 
mydła w płynie, żele pod 
prysznic, płyny do kąpieli 

św 

33 
Sty-
czeń 
2006 

sp z 
o.o 

d usługowy usłu-
gowy 

Spedycja morska, lotnicza, 
drogowa, logistyka magazyno-
wa 

św 

34 

2003 sc mi Inny 
handlo-
wo-
usługowy 

Inny 
han-
dlowo-
usłu-
gowy 

Sprzedaż i serwis sprzętu 
komputerowego oraz kas 
fiskalnych, budowa i rozbudo-
wa sieci komputerowych, 
dystrybucja platformy telewi-
zyjnej nct, sprzedaż usług 
telefonii komórkowej sieci Play, 
sprzedaż rozszerzonych 
gwarancji na dowolny sprzęt 
komputerowy i RTV 
 

k 

35 
 

1993 sj ma handlowy handel Sprzedaż artykułów biurowych  

36 

1996 sp z 
o.o 

ś produk-
cyjny 

prze-
mysł 

Naprawa wagonów towaro-
wych, budowa nowych wago-
nów towarowych 
 

e 

37 

2013 p. j mi Inny: 
organiza-
cja 
imprez 
 

Inny: 
arty-
styczny 

Organizacja eventów; organi-
zacja koncertów 

k 

38 
1996 sp z 

o.o 
ś produk-

cyjny 
prze-
mysł 

 e 

39 
Pol-
ska 
1991 

sp z 
o.o 

d produk-
cyjny 

prze-
mysł 

Produkcja i handel częściami 
motoryzacyjnymi 

św 

40 
 sp z 

o.o 
d produk-

cyjny 
prze-
mysł 

Układy hamulcowe pneuma-
tyczne, siłowniki 
 

św 

5.Charakterystyka respondentów pracownicy wszystkich szczebli zarządzania 
wyższych, średnich, najniższych 
 

6.Pozostałe informacje: Badanie należy  traktować jako studium przypadku. Ukształ-
towana próba, której kryterium doboru była zgoda przedsiębiorstwa, nie jest ani 
próbą statystyczną ani próbą losową. 
 

Legenda: pj - przedsiębiorstwo jednoosobowe; sc - spółka cy-
wilna; sj-spółka jawna; sp z o.o. – spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością; s.a. - spółka akcyjna; mi-mikroprzedsiębiorstwo; ma-
małe przedsiębiorstwo; ś-średnie przedsiębiorstwo; d-duże przed-
siębiorstwo; l-lokalny; k- krajowy; e-europejski; św-światowy 

 
W pierwszym etapie cyklu życia systemu logistycznego przed-

siębiorstwa realizują postulat elastyczności w zakresie podsystemu 
zaopatrzenia głównie poprzez zmiany ewolucyjne. Zmiany te są 
widoczne w strategiach zaopatrzenia (100% przedsiębiorstw), ce-
lach zaopatrzenia (100% przedsiębiorstw), zadaniach zaopatrzenia 
(100% przedsiębiorstw), zakupach zaopatrzeniowych (100% przed-
siębiorstw) oraz relacjach z dostawcami (100% przedsiębiorstw). 

W kolejnym etapie cyklu życia systemu mikrologistycznego 
przedsiębiorstwa wykorzystują relatywnie dużą skłonność do zmian 
ewolucyjnych. Zmiany te (ewolucyjne) są obecne w strategiach 
zaopatrzenia (93% przedsiębiorstw), celach zaopatrzenia (93% 
przedsiębiorstw), zadaniach zaopatrzenia (93% przedsiębiorstw), 

zakupach zaopatrzeniowych (93% przedsiębiorstw) i relacjach z 
dostawcami (93% przedsiębiorstw). 

Osiąganie elastyczności w wymiarze dynamiki w trzecim etapie 
cyklu życia systemu logistycznego przedsiębiorstw następuje rów-
nież poprzez zmiany ewolucyjne w zakresie wszystkich elementów 
podsystemu zaopatrzenia (tzn. strategia zaopatrzenia - 70% przed-
siębiorstw, cele zaopatrzenia - 70% przedsiębiorstw, zadania zao-
patrzenia - 70% przedsiębiorstw, zakupy zaopatrzeniowe - 70% 
przedsiębiorstw, relacje z dostawcami - 70% przedsiębiorstw). 

Natomiast w ostatnim etapie cyklu życia systemu mikrologi-
stycznego przedsiębiorstwa wykorzystują do kreowania elastyczno-
ści podsystemu zaopatrzenia w omawianym wymiarze zarówno 
zmiany ewolucyjne jak i zmiany rewolucyjne (tzn. zmiany ewolucyj-
ne w zakresie strategii zaopatrzenia - 3% przedsiębiorstw, celów 
zaopatrzenia - 3% przedsiębiorstw, zadań zaopatrzenia - 3% przed-
siębiorstw, zakupów zaopatrzeniowych - 3% przedsiębiorstw, relacji 
z dostawcami - 3% przedsiębiorstw; zmiany rewolucyjne w zakresie: 
strategii zaopatrzenia - 3% przedsiębiorstw, celów zaopatrzenia - 
3% przedsiębiorstw, zadań zaopatrzenia - 3% przedsiębiorstw, 
zakupów zaopatrzeniowych - 3% przedsiębiorstw, relacji z dostaw-
cami - 3% przedsiębiorstw). 

Elastyczność strategii zaopatrzenia celów zaopatrzenia, zadań 
zaopatrzenia, zakupów zaopatrzeniowych oraz relacji z dostawcami 
w wymiarze dynamiki przedstawiają tabele 3,4, 5, 6, 7 oraz rysunki 
2, 3, 4, 5, 6.  

 
Tab. 3. Elastyczność strategii zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 

poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań]  

Elastyczność 
strategii zaopatrze-

nia w wymiarze 
dynamiki  

 
Etapy cyklu życia 

systemu mikrologi-
stycznego 

Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna 

Narodziny 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 38; 39; 40 
 

 

Młodość 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 18; 19; 20; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 

39; 40 
 

 

Dojrzałość 

1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 
13; 15;16; 18; 22; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 

39; 40 
 

 

Schyłek 
32 

 
22 
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Rys. 1. Elastyczność strategii zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań]. 
Legenda: 
Fazy cyklu życia systemu mikrologistycznego: 
1 – narodziny, 
2 – młodość, 
3 – dojrzałość, 
4 – schyłek 

 
Tab. 4. Elastyczność celów zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 

[Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
Elastyczność celów 

zaopatrzenia w 
wymiarze dynamiki  

 
Etapy cyklu życia 

systemu mikrologi-
stycznego 

Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna 

Narodziny 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 38; 39; 40 
 

 

Młodość 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 18; 19; 20; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 

39; 40 
 

 

Dojrzałość 

 
1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 
13; 15;16; 18; 22; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 

39; 40 
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Rys. 3. Elastyczność celów zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań].Legenda: 
Fazy cyklu życia systemu mikrologistycznego: 
1 – narodziny 
2 – młodość 
3 – dojrzałość 
4 - schyłek 

 
Tab. 5. Elastyczność zadań zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 

[Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
Elastyczność zadań 

zaopatrzenia w wymia-
rze dynamiki  

 
Etapy cyklu życia 

systemu mikrologi-
stycznego 

Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna 

Narodziny 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 38; 39; 40 
 

 

Młodość 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 
12; 13; 14; 15;16; 18; 19; 20; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 

39; 40 
 

 

Dojrzałość 

 
1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 
13; 15;16; 18; 22; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 

39; 40 
 

 

Schyłek 
32 

 
22 
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Rys. 4. Elastyczność zadań zaopatrzenia w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań]. 
Legenda: 
Fazy cyklu życia systemu mikrologistycznego: 
1 – narodziny 
2 – młodość 
3 – dojrzałość 
4 - schyłek 

 
Tab. 6. Elastyczność zakupów zaopatrzeniowych przedsiębiorstw w 
wymiarze dynamiki w poszczególnych etapach cyklu życia systemu 

mikrologistycznego [Opracowanie własne na podstawie wyników 
badań] 

Elastyczność zaku-
pów zaopatrzenio-

wych przedsiębiorstw 
w wymiarze dynamiki  

 
Etapy cyklu życia 

systemu mikrologi-
stycznego 

Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna 

Narodziny 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 
14; 15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 
 

 

Młodość 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 
14; 15;16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 38; 39; 40 
 

 

Dojrzałość 

 
1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 

15;16; 18; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
31; 32; 33; 34; 36; 39; 40 

 

 

Schyłek 32 
22 
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Rys. 5. Elastyczność zakupów zaopatrzeniowych w wymiarze dy-
namiki w poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologi-
stycznego [Opracowanie własne na podstawie wyników badań]. 
Legenda: 
Fazy cyklu życia systemu mikrologistycznego: 
1 – narodziny 
2 – młodość 
3 – dojrzałość 
4 – schyłek 

 
Tab. 7. Elastyczność relacji z dostawcami w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 

[Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
Elastyczność relacji z 

dostawcami w 
wymiarze dynamiki  

 
Etapy cyklu życia 

systemu mikrologi-
stycznego 

Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna 

Narodziny 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 
14; 15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 

34; 35; 36; 37; 38; 39; 40 
 

 

Młodość 

 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 
14; 15;16; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 38; 39; 40 
 

 

Dojrzałość 

 
1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 

15;16; 18; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
31; 32; 33; 34; 36; 39; 40 

 

 

Schyłek 
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Rys. 6. Elastyczność relacji z dostawcami w wymiarze dynamiki w 
poszczególnych etapach cyklu życia systemu mikrologistycznego 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań]. 
Legenda: 
Fazy cyklu życia systemu mikrologistycznego: 
1 – narodziny 
2 – młodość 
3 – dojrzałość 
4 - schyłek 

 

PODSUMOWANIE 

Zdaniem zarządzających przedsiębiorstwami : „Jedyną stałą w 
naszej działalności jest to, że zmienia się wszystko”  [17, s.6 za 9]. 
Wymienione zmiany mogą być rewolucyjne bądź ewolucyjne. 

W referacie wychodząc od pojęcia zmiana pokazano miejsce i 
istotę zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych. Następnie przedstawio-
no rolę zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych w osiąganiu pożądanej 
elastyczności podsystemu zaopatrzenia w ujęciu teoretycznym i 
praktycznym. 

Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że przedsię-
biorstwa urzeczywistniają elastyczność podsystemu zaopatrzenia w 
wymiarze dynamiki głównie poprzez zmiany ewolucyjne aniżeli 
rewolucyjne w cyklu życia systemu mikrologistycznego. Wymienione 
tendencje odnoszą się do strategii zaopatrzenia, celów zaopatrze-
nia, zadań zaopatrzenia, zakupów zaopatrzeniowych i relacji z 
dostawcami. Założona hipoteza zatem potwierdziła się. 

Przedstawione informacje stanowią podstawę do dalszych ba-
dań polegających na ocenie elastyczności podsystemu zaopatrze-
nia oraz na budowie modelu elastyczności podsystemu zaopatrze-
nia. 
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Make use or revolution and evolution changes to create  
flexibility of the provision subsystem in theory and practice 

In actual functioning conditions of enterprises very sig-

nificant becomes the flexibility of their provision subsystem 

understood as tendency, susceptibility, readiness and ability 

to accomplish the changes in various dimensions in the range 

of the provision subsystem during the life cycle of logistic 

system of enterprises. 

This became the main goal of this article which charac-

terise the revolution and evolution changes in provision sub-

system as the power of its flexibility in theoretiical and prac-

tical aspects. 

In the paper, the author started by presenting the charac-

terictics of changes through the conceptual frame of the revo-

lution and evolution changes in provision subsystem of enter-

prises and ended with the presentation of empirical research. 

To gain this aim author has used the method of description 

and critical analysis of material based on literature studies 

and enterprises. The accepted methodology made possible 

the collection and analysis of material concerning make use 

of revolution and evolution changes to create flexibility of the 

provision subsystem which was the base for the conclusions. 
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