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Streszczenie

Era społeczeństwa informacyjnego, jaką bez wątpienia jest XXI wiek, to również 
era wzrostu znaczenia usług, w tym także usług z zakresu TSL. Postępująca globali-
zacja wymusiła na przedsiębiorstwach ciągłe doskonalenie sposobów funkcjonowania, 
w tym także poszukiwania nowych koncepcji i metod zarządzania. Czerpiąc wiedzę 
i doświadczenie z szerokiego spektrum produkcyjnego, trawestacja rozwiązań czy kon-
cepcji do usług wydaje się być następstwem naturalnym. Globalna konkurencja, która 
jest wynikiem nieograniczonego przepływu informacji, spowodowała, że atrakcyjność 
przedsiębiorstwa TSL jest możliwa jedynie jako elementu całego łańcucha dostaw. Poje-
dyncze przedsiębiorstwo, nieukładające się w systematyczny łańcuch, nie może spełniać 
oczekiwań klientów ze względu na oczywiste ograniczenia. W układzie łańcucha dostaw 
płynny przepływ informacji jest podstawą funkcjonowania i konkurencyjności. Zatem 
dążenie do pełnych i bieżących informacji płynących z całego otoczenia łańcucha jest 
konieczna, ale tylko przejrzysty, wyszczuplony układ może dać wartość w postaci czy-
telnych i niezakłóconych zbędnym szumem przekazów.

Społeczeństwo informacyjne

Jak twierdzi Edwin Bendyk: „[…] racją bytu człowieka jest ciągła komunika-
cja, bez niej przestaje istnieć społeczeństwo”1. Tak postawiona teza przedstawia 
w sposób bardzo dosadny istotę systemów informacyjnych w dobie globaliza-
cji. Trudno już sobie wyobrazić świat, w tym przemysł, gospodarkę, bankowość, 
administrację, komunikację, edukację, a nawet zwykłe relacje społeczne, bez 
Internetu czy innych systemów łącznościowych. To, jak bardzo głęboko kana-
ły informacyjne są ważne, można sobie uzmysłowić, kiedy zwyczajne łącza zo-

1 A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007, s. 22.
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stają zablokowane lub przerwane. Odnosi się wtedy wrażenie, iż wszystko stoi 
w miejscu, a bezradność często bywa frustrująca. Internet więc, pomimo swej 
specyfiki, posiada zasadniczą cechę wspólną głównych wynalazków komuni-
kacji będących w powszechnym użytkowaniu, takich jak telefonia komórkowa 
czy media – Internet łączy ludzi, zacierając granice społeczności wyznaczonych 
przynależnością narodową. Człowieka współczesnego spowija sieć kontekstów 
o różnym zasięgu. Za sprawą nowych technik komunikacyjnych uczestniczy on 
w kulturze globalnej, a jednocześnie za sprawą więzów tradycyjnych, takich jak 
język, obyczaj, historia, nadal jest członkiem – choćby tylko biernym, a nawet 
nieświadomym – wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej. W efekcie następu-
je przemieszanie warstw komunikacji. Dzięki uniwersalności i transgraniczności 
Internetu i telewizji satelitarnej lokalne kody kulturowe upowszechniają się na 
całym świecie2. Dostęp do Internetu, to zatem dostęp do wiedzy pozwalającej na 
zawieranie kontaktów i relacji z ludźmi na całym globie. Daje to nieograniczone 
możliwości rozwoju technologii, wiedzy, a także obszarów biznesowych. 

W XIX wieku prace wybitnych ekonomistów, takich jak Alfred Marshall, 
Friedrich von Hayek i Joseph Schumpeter, przyczyniły się do wprowadzenia wie-
dzy do teorii nauk ekonomicznych. Był to początek radykalnych zmian w spo-
sobie postrzegania wiedzy i jej znaczenia, które nastąpiły na przełomie XX 
i XXI wieku wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. O trzech punktach 
zwrotnych w dotychczasowych dziejach ludzkości pisze Alvin Toffler. Pierwszy 
etap to przejście z koczowniczego do osiadłego, rolniczego trybu życia, gdzie 
zasobem o podstawowym znaczeniu była ziemia, drugi to era przemysłu, zdo-
minowana przez kapitał, a trzecia faza, w którą powoli wkraczamy, to właśnie 
społeczeństwo informacyjne, inaczej określone społeczeństwem wiedzy lub erą 
wiedzy. Ten etap to okres wielkich przemian związanych z postępującą globali-
zacją. W erze społeczeństwa informacyjnego obserwowany jest również wzrost 
znaczenia usług, co sprawia, iż wiedza jest dziś nie tylko czynnikiem wejścio-
wym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale coraz częściej produktem i celem 
działalności firm. Zmieniają się także wymagania klientów wobec jakości i zróż-
nicowania oferowanych im produktów i usług3.  Burzliwe otoczenie i silna kon-
kurencja w tradycyjnych branżach wyzwala szybkie zmiany upodobań klientów; 
niepewność i wzrost ryzyka; trudności w podejmowaniu decyzji; konieczność 
wprowadzania zmian organizacyjnych i produktowych, elastyczność i intensyw-

2 Ibidem, s. 25.
3 Ibidem, s. 172–173.
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ność działania; innowacyjność; kreatywność; aktywność uczestników biznesu; 
etykę biznesu. Wymagania relatywnie nasyconych rynków wzbudzają w przed-
siębiorstwach silne zainteresowanie takimi czynnikami produkcji, jak: ład orga-
nizacyjny, przedsiębiorczość; technologia oraz szeroko pojęta wiedza i umiejętno-
ści jej pozyskiwania, wykorzystywania, wzbogacania i rozpowszechniania wśród 
uczestników. Przedsiębiorstwo handlowe, usługowe czy produkcyjne opiera swój 
rozwój m.in. na pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. Stale rosnąca liczba klien-
tów i różnych transakcji zawieranych z nimi zwiększa informację o rynku. Aby 
sprawniej zarządzać informacjami, potrzebna jest specyficzna i dla każdej firmy 
inna baza danych, dzięki której w krótszym czasie można dokonywać transakcji 
sprzedażowych i posprzedażowych4. Jednym z sektorów, w których informacja 
na przestrzeni ostatnich lat jest coraz istotniejszą zmienną, stał się sektor TSL. 
Przepływ informacji jest tu wyznacznikiem konkurencyjności, a także ostatecz-
nym wskaźnikiem efektywności procesu. Globalizacja niewątpliwie zmieniła na 
zawsze podejście do usług, a rozwój i elastyczne dopasowanie do każdego klienta 
są jedynymi gwarantami przetrwania na rynku.

System informacyjno-decyzyjny w transporcie

Transport, ze względu na swój usługowy charakter, towarzyszy większo-
ści działań podejmowanych w gospodarce. Wraz z rozwojem gospodarki i wzro-
stem ogólnej aktywności ludzi rosną też zadania i wymagania stawiane wobec 
transportu. Zadaniem polityki transportowej jest zatem rozpoznanie wyzwań 
współczesności i zadań dla systemu transportowego oraz formułowanie takich 
programów rozwoju transportu, które umożliwiają osiągniecie jego pożądanej 
sprawności i jakości5. Miarą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest m.in. 
niezawodnie działający system transportowy, który pozwala mieszkańcom dane-
go regionu sprawnie i szybko się przemieszczać oraz umożliwia przemieszczanie 
dóbr materialnych6.

Dla transportu, podobnie jak i dla logistyki, sprawnie funkcjonujący system 
informatyczny ma ogromne znaczenie. Wynika to z konieczności ciągłego przy-
stosowywania się wykonawców do zmian zachodzących w życiu gospodarczym. 

4 P.F. Borowski, Przedsiębiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” 2011, nr 2, 
s. 9.

5 A. Górnikiewicz, Czynniki wpływające na kształtowanie się rynku przewozów intermodal-
nych, „Transport i Komunikacja” 2011, nr 1, s. 35.

6 Ibidem, s. 34.
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Każda bowiem decyzja podejmowana w toku realizacji wymaga wyprzedzających 
informacji. Koordynacja pracy przedsiębiorstwa transportowego, realizującego 
zadania przewozowe najczęściej w systemach z udziałem różnych podmiotów, 
musi opierać się na informacjach dotyczących potrzeb przewozowych i dostęp-
nym taborze. W racjonalnym powiązaniu zadań ze zdolnościami przewozowymi 
wykorzystywane są najczęściej metody optymalizacji (matematyczne oraz gra-
ficzne). Optymalne rozwiązanie zadań następuje przed, jak i w czasie realizacji 
procesu przewozowego. Jest to uwarunkowane sprawnym przebiegiem informa-
cji. Wyprzedzającymi informacjami szczególnie zainteresowani są użytkownicy 
tzw. transportu kombinowanego. W systemie takim mogą bowiem na bieżąco do-
konywać ewentualnych korekt opracowanego wstępnie zadania przewozowego. 
Aktualizacja zadania pozwala na uniknięcie strat czasu oraz świadczenie usług 
transportowych przy relatywnie niskich kosztach własnych i cenach. Wyprzedza-
jące informacje zapewniają jednocześnie odbiorcy znaczne oszczędności z tytułu 
przyśpieszonego obrotu kapitału, przewoźnikowi zaś z tytułu racjonalnego wy-
korzystania środków transportowych7. Wysoki stopień konkurencyjności przed-
siębiorstw TSL zmusza do tego, aby traktować transport kompleksowo. Cały 
łańcuch dostaw jest w stanie zaspokoić wysokie potrzeby klientów przy zacho-
waniu ekonomicznych aspektów działania. Sprostać temu może współpracujący 
zespół przedsiębiorstw przekazujący sobie nieustannie pełne informacje, w jed-
noznacznym kodzie, który umożliwi optymalizację procesu. Przedsiębiorstwa, 
które ze względu na poziom wyników rynkowych i ekonomicznych uważane są 
za liderów, deklarują wprowadzenie zmian w obszarach takich jak: zorientowany 
przepływowo IT, planowanie uwzględniające współdziałanie z dostawcami lub 
odbiorcami (w ramach łańcucha dostaw), a także struktury przepływu informacji 
w przedsiębiorstwie. Warto dostrzec, że zmiany te świadczą o wykorzystaniu 
przede wszystkim potencjału tkwiącego w nowoczesnym modelowaniu przepły-
wów informacyjnych8. 

Natomiast w transporcie towarowym coraz wyraźniej widać, że dzięki 
podsystemom informacyjnym oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań tele-
matycznych, jak system śledzenia przesyłek i pojazdów, technologii do elektro-
nicznej wymiany danych (EDI) lub systemów zarządzania terminalami – można 
optymalizować procesy transportowe, poprawiać jakość i obniżać koszty świad-
czonych usług. Ze względu na to, że łańcuch logistyczny w transporcie kombi-

7 L. Mindur, Współczesne technologie transportowe, Wyd. ITeE, Radom 2004, s. 418.
8 A. Bruska, Wpływy logistyki, cz. 3, „Top Logistyk” 2011, nr 2, s. 50.
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nowanym/intermodalnym jest z definicji bardziej złożony niż jednogałęziowy, 
wymagany jest do jego obsługi wyższy poziom technologii informacyjnych. Pod-
systemy informacyjne w łańcuchu transportu kombinowanego są istotne głównie 
dla przedsiębiorstw kolejowych, należy jednak pamiętać, że pierwszym „polem” 
stosowania technologii informacyjnych jest „styk” nadawcy, przewoźnika drogo-
wego i spedytora. Logistyczne podsystemy informacyjne w transporcie w ogóle, 
a przede wszystkim w transporcie kombinowanym/intermodalnym, muszą pełnić 
dwie funkcje:
– generować informacje w realnym czasie o stanie każdej przesyłki i przygoto-

wywać informację dla operatora i dla klienta; informacja ta jest podstawą do 
logistyki efektywnej i just-in-time;

– przekazywać operatorowi dokładne i w realnym czasie informacje o ruchu 
wszystkich jego pojazdów, przez co umożliwia się efektywne zarządzanie ta-
borem i jednostkami ładunkowymi. 

Efektywny podsystem informacyjny w transporcie kombinowanym jest jed-
nym z istotnych elementów jakości usługi, który współokreśla konkurencyjną 
pozycję tego transportu w stosunku do transportu drogowego. Należy jednak 
podkreślić, że wzrost stopnia konkurencyjności transportu kombinowanego – po-
przez zmniejszenie kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów – wymaga odpo-
wiednich potoków informacyjnych w ramach ujednoliconych podsystemów9.

Wyszczuplanie przedsiębiorstw

Jak wiadomo, do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem są niezbędne 
narzędzia informatyczne, które ułatwiają obniżenie kosztów i zwiększenie przy-
chodów. Tylko mając komplementarną wizję wszystkich aspektów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, menedżerowie różnych szczebli mogą podejmować racjo-
nalne decyzje kierownicze. Jednakże aby te decyzje były efektywne, wizja musi 
być jak najbardziej aktualna, tzn. przedstawiać bieżącą, a nie historyczną sytua-
cję w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że menedżerowie muszą otrzymywać właś-
ciwą informację natychmiast po zajściu zdarzenia, aby ich reakcja nie była zbyt 
późna. Narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwie mogą być eksploatowane 
w różnej formie – jako pojedyncze, niezależne podsystemy, kilka podsystemów 
lub ich kombinacja. Najczęściej dotyczą takich obszarów działalności, jak: fi-

9 J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 91.



66 Dorota Szemiot-Trzepałko

nanse, księgowość, gospodarka materiałowa, kadry i płace, sprzedaż i transport. 
Im większe przedsiębiorstwo (instytucja), tym bardziej jest wyrazista potrzeba 
komputerowego wspomagania decyzji menedżerskich we wszystkich tych obsza-
rach przez efektywny i właściwie wdrożony system informatyczny. Aby system 
taki spełniał pokładane w nim nadzieje, a więc dostarczał kierownictwu kom-
pleksowej informacji o sytuacji przedsiębiorstwa, musi zawierać dane o wszyst-
kich aspektach jego funkcjonowania. Dlatego przedsiębiorstwa, które korzystają 
z kilku niezależnych podsystemów, mają często problem z redundancją, brakiem 
powtarzalności pewnych danych. Z tego powodu w ostatnich latach dąży się do 
integracji w jeden spójny system informatyczny – tzw. ZSI (zintegrowany sy-
stem informatyczny). ZSI należy do najbardziej zaawansowanych merytorycz-
nie i technologicznie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
w przedsiębiorstwach i instytucjach10. 

Pojedyncze przedsiębiorstwa, podobnie jak całe łańcuchy dostaw, muszą 
szukać sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Wszystkie przedsiębior-
stwa szukają i wykorzystują podobne metody i podobne narzędzia, dlatego też 
konieczne jest zbudowanie mocnej struktury opartej na wiedzy i doświadczeniu. 
Dynamiczne zmiany w warunkach globalizacji oraz nowe wymagania klientów 
powodują wzrost złożoności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Można to przed-
stawić w następujących tezach:
– globalizacja sprawia, że pojedyncze dotąd firmy przekształcają się w sieć za-

kładów kooperujących ze sobą, co generuje nowe potrzeby logistyczne, zwłasz-
cza transportowe;

– globalizacja zmieniła sposób zarządzania łańcuchami dostaw, wymuszając 
wspólne zoptymalizowane procesy informacyjne i logistyczne wśród różnych 
partnerów;

– globalna logistyka i dystrybucja odgrywa kluczową rolę w globalizacji pro-
dukcji i rozwoju handlu międzynarodowego;

– globalna produkcja wiąże się z wykorzystywaniem tańszych czynników pro-
dukcji na całym świecie, co oznacza przemieszczanie na większe odległości 
surowców, prefabrykatów, siły roboczej itp.;

– producenci poszukują nowych rynków zbytu na całym świecie, zacieśniając 
przy tym więzi ze wszystkimi klientami, głównie poprzez ich lepszą obsługę 
logistyczną;

10 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 280.
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– rozszerza się handel i kooperacja między przedsiębiorstwami, tak że kompo-
nenty do jednego produktu mogą być wytwarzane na kilku kontynentach;

– dynamicznie rośnie liczba wielonarodowych sieci produkcyjnych, generują-
cych nowe wyzwania logistyczne;

– globalizacja sieci przemysłowych wymaga globalizacji sieci operatorów logi-
stycznych i świadczenia ich usług na skalę globalną11.

Zapewnienie konkurencyjności łańcucha dostaw wymaga zastosowania od-
powiednich (optymalnych) systemów zarządzania łańcuchem. Bardzo pomocne 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw mogą okazać się dwie koncepcje zarządza-
nia: Lean Management (LM) oraz Agile Management (AM), które ze względu 
na pewne podobieństwo oraz wzajemne przenikanie się mogą być analizowane 
łącznie. Jeśli chodzi o koncepcję LM, to trzeba zaznaczyć, że nie oferuje ona 
standardowych wzorów postępowania, ani też nie wyróżnia się w jakiś szcze-
gólny sposób spośród innych metod zarządzania. Jest to raczej zespół zaleceń 
zbieżnych z just-in-time, TQM (Total Quality Management) czy BPR (Business 
Process Reengineering). Praktyczny sposób stosowania koncepcji LM w łańcu-
chu dostaw zwraca uwagę głównie na: potrzebę skracania czasu realizacji za-
mówienia, sposób wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia, 
konieczność zaangażowania pracowników, niezbędność ciągłego doskonalenia 
systemu, nakaz eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. W koncepcji LM bardzo 
ważną rolę odgrywa człowiek, ponieważ to właśnie w głowie menedżera rodzą 
się pomysły na odchudzanie systemu. Należy udrożnić system informacji czy 
też poprawić komunikację między uczestnikami łańcucha dostaw. Wdrożenie 
koncepcji LM jest uwarunkowane spłaszczeniem struktur. Rozbudowa hierar-
chii, zwłaszcza w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, sprzyja podziałom 
i utrudnia sprawny przepływ, także przepływ informacji. Dlatego zaleca się do-
stosowanie struktur organizacyjnych wszystkich podmiotów łańcucha logistycz-
nego do wymagań stawianych podejściu procesowemu. Bardzo zbliżona do LM 
jest koncepcja AM, czyli koncepcja zarządzania elastycznego. Jej kluczowymi 
elementami są elastyczność i kompresja czasu. Elastyczność oznacza możliwość 
szybkiej i zręcznej reakcji przedsiębiorstwa na zmieniające się potrzeby klientów 
i rynku. Z prezentacji koncepcji LM oraz AM wynika, że obydwie koncepcje 
mają wiele wspólnych celów i cech, takich jak dobra obsługa klienta, uproszcze-

11 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania..., s. 24.
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Tabela 1

Potrzeby informacyjne łańcucha dostaw

Czynności łań-
cucha dostaw Cel Charakterystyka

Główne wymiary 
wydajności prze-

pływów informacji
Podejmowanie 
decyzji strate-
gicznych

opracowywanie długookre-
sowych planów strategicz-
nych określających sposób 
realizacji misji przedsię-
biorstwa

a) koncentracja na de-
cyzjach, na przykład 
dotyczących wprowa-
dzenia na rynek nowych 
produktów, wejścia na 
nowe rynki czy inwesty-
cji w aktywa trwałe

b) najmniej usystematy-
zowane ze wszystkich; 
potrzeby informacyjne 
mogą się zmieniać 
z przedsięwzięcia 
na przedsięwzięcie

c) największa uznaniowość

elastyczność

Planowanie 
taktyczne

opracowywanie planów po-
zwalających koordynować 
działania najważniejszych 
obszarów łańcucha dostaw, 
klientów i dostawców 
w taktycznym horyzoncie 
czasowym

a) koncentracja na decy-
zjach taktycznych, na 
przykład dotyczących 
poziomu zapasów albo 
stanu zatrudnienia

b) planowanie 
(bez realizacji)

c) duża uznaniowość

a) forma
b) elastyczność

Podejmowanie 
rutynowych 
decyzji

wspomaganie oparte 
na określonych zasadach 
procesu decyzyjnego

a) stosunkowo wąskie 
ramy czasowe

b) ograniczona możliwość 
podejmowania decyzji 
w zależności od uznania 
użytkownika

a) dokładność
b) punktualność
c) ograniczona 
elastyczność

Realizacja 
operacji 
i przetwarzania 
transakcji

Rejestracja i odzyskiwanie 
danych, uskutecznianie 
i kontrola przepływów 
fizycznych i pieniężnych

a) bardzo wąskie ramy 
czasowe, bardzo duża 
liczba operacji

b) daleko posunięta auto-
matyzacja

c) standardowe procedury 
biznesowe

d) w sytuacji idealnej cał-
kowity brak interwencji 
użytkownika

a) dokładność
b) punktualność

Źródło:  C. Bozarth, R.B. Hondfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem do-
staw, Helion, Gliwice 2007, s. 655.
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nie działalności, obniżka kosztów, skrócenie czasu dostaw. Wyraźnie widać, że 
koncepcje te zastosowane w łańcuchu dostaw mogą się nawzajem uzupełniać, 
tworząc warunki do osiągania efektów synergicznych12. 

Zakończenie

Przepływ informacji, jaki zachodzi wewnątrz łańcucha, jest podstawowym 
elementem jego funkcjonowania. Bez jasnego i ciągłego przepływu nie może 
funkcjonować obecnie żadne przedsiębiorstwo, a zwłaszcza przedsiębiorstwa 
usługowe, jakimi są bez wątpienia przedsiębiorstwa z sektora TSL. Do prawidło-
wego, elastycznego i konkurencyjnego funkcjonowania całego łańcucha dostaw 
konieczne jest takież samo funkcjonowanie przedsiębiorstw (ogniw) w ramach 
tego łańcucha. Wyszczuplone przedsiębiorstwo, pozbawione marnotrawstwa, 
skoncentrowane na zachodzących wewnątrz procesach, a także zorientowane za-
równo na klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, jest nie tylko koniecznoś-
cią wymuszoną przez rynek, ale także wyznacznikiem rozwoju organizacyjnego 
i kulturowego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – również całego łańcucha. 
Szczupłe podejście pokazuje, w jaki sposób produkować coraz więcej nakładów, 
zużywając coraz mniej – mniej ludzkiej pracy, mniej urządzeń, czasu i przestrze-
ni – a wszystko to przy coraz wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb klientów. 
Szczupłe podejście pozwala również na osiągnięcie większego poziomu satysfak-
cji z pracy, zapewniając natychmiastową informację zwrotną dotyczącą efektów 
wysiłków podejmowanych w celu przekształcenia marnotrawstwa w wartość13. 
Wyszczuplanie przedsiębiorstw eksponuje następujące czynniki: potrzebę skra-
cania czasu realizacji zamówienia, sposób wykonania czynności związanych z re-
alizacją zamówienia, konieczność zaangażowania pracowników czy niezbędność 
ciągłego doskonalenia systemu. Można stwierdzić, że wykorzystanie w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw narzędzi oferowanych przez koncepcję wyszczuplania 
przedsiębiorstw może być źródłem rozlicznych korzyści, wśród nich takich, które 
obecnie są najbardziej cenione na rynku. Należą do nich przede wszystkim: zdol-
ność do szybkiego reagowania, elastyczność działania, optymalne wykorzystanie 
zasobów, kompresja czasu, obniżka kosztów oraz poprawa jakości. Wszystko to 
prowadzi do zwiększenia konkurencyjności łańcuchów dostaw, z wykorzysta-

12 Ibidem, s. 25–29.
13 J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking – szczupłe myślenie, Wyd. ProdPress, Wrocław 2008, 

s. 20.
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niem nowoczesnych rozwiązań14 oraz systemów informacyjnych. Działanie to ma 
również charakter odwrotny: kiedy przedsiębiorstwo czy też cały łańcuch dostaw 
są wyszczuplone, wówczas przepływ informacji jest wyraźny i zoptymalizowa-
ny. Takie rozwiązanie jest zatem podstawą możliwości ciągłego doskonalenia og-
niw łańcucha dostaw.

LEANING OF THE TSL COMPANIES LIKE ASSIST ELEMENT 
OF THE INFORMATION SYSTEM

Summary

Era of the information society, which without doubt, is XXI century, is also era of 
increase the service meaning, include the service with TSL range. Progressive globali-
zation force on companies continuously perfect of functions way also search the new 
conceptions and methods of management. Drive knowledge and experience with wide 
spectrum of production, transfer the solutions or conceptions to service, shall be natural 
aftereffect. The global competitions, which is effect of unlimited information flow, cau-
se, that attractive of TSL companies is possible only like an element of all supply chain. 
Individual company, which not belong to systematic chain, can’t come up to customers 
expectations for the sake of obvious expectations. In supply chain system, fluently flow 
on information is base to exist and competition. Pursuit of full and current information 
from all environment of supply chain is necessary but only clear, lean system can add the 
value on legible form and undisturbed of the redundant hum information.

Translated by Dorota Szemiot-Trzepałko

14 M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania…, s. 30.


