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LOGISTYKA NA TLE PROBLEMÓW
NAUK O ZARZĄDZANIU
Streszczenie: Rozwój logistyki jako subdyscypliny nauk o zarządzaniu w Polsce jest spowalniany poprzez słabą integrację jej paradygmatu z paradygmatem dyscypliny nauki o zarządzaniu i z paradygmatami innych subdyscyplin, jak: marketing czy zarządzanie strategiczne. Dowodzi tego między innymi różny stopień akceptacji w badaniach i publikacjach
przez wspomniane subdyscypliny zjawiska sieciowości. Brak integracji występuje ze szczególnym nasileniem w obszarze zagadnień związanych ze strategiami (firm, sieci korporacji).
Słowa kluczowe: logistyka, nauki o zarządzaniu, paradygmat.

1. Wstęp
Rosnąca liczba badań nad zarządzaniem logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw jest dostatecznym powodem do podjęcia zagadnień związanych z paradygmatem tej subdyscypliny nauk o zarządzaniu. Wpierw należy odnieść paradygmat logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw do paradygmatu nauk o zarządzaniu i do
paradygmatów innych subdyscyplin tej dyscypliny naukowej (w tym opracowaniu
przyjęto, że tzw. nauki o zarządzaniu są samodzielną dyscypliną naukową1). Następnie warto by ocenić stopień implementacji wiedzy związanej z najważniejszymi kategoriami współczesnej gospodarki, jak: sieciowość, globalizacja i informatyzacja. Tu wybrano sieciowość. Jest ona bowiem najważniejszą cechą dzisiejszej
logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Podjęto też próbę oceny akceptacji tej
kategorii w publikacjach dotyczących strategii.
Termin „paradygmat” jest najczęściej używany w znaczeniu nadanym mu
przez T.S. Kuhna: „zbiór powtarzających się quasi-standardowych ilustracji rozmaitych teorii w ich pojęciowych, doświadczalnych i instrumentalnych zastosowa1 Taki pogląd nie jest powszechnie przyjmowany. Zaprzecza mu się na przykład w: K. Kuciński
(red.), Metodologia nauk ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
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niach”2. Niemniej w niniejszym opracowaniu termin ten został sprowadzony do
zbioru pojęć i teorii. To konieczne uproszczenie odsuwa na bok problem: czy w
odniesieniu do wyspecjalizowanych subdyscyplin można w ogóle używać terminu
„paradygmat” w znaczeniu obejmującym nie tylko zbiór pojęć i teorii, ale także
model uprawiania nauki, osiągnięcia, praktyki badawcze, wybór problemów badawczych i kryteriów dowodzenia.
Oczywiście rozważania te nabierają sensu przy wspomnianym już założeniu, iż
nauki o zarządzaniu, a w tym logistyka, spełniają kryteria naukowości. Wówczas
można mówić o paradygmacie. Tu przyjęto, iż dyscyplina nauki o zarządzaniu
(z logistyką) to co najmniej pogranicze sztuki i nauki lub inaczej – nauka in statu
nascendi. Ważną rolę odgrywa więc w nich instrumentalizm. Nie tamuje on jednak
całkowicie dążenia do formalizacji wywodów, modelowania czy nawet formułowania praw.
Wszystkie wspomniane kwestie dotyczą nauk o zarządzaniu w Polsce. Trzeba więc
zaznaczyć, że byłoby celowe podjęcie porównań międzynarodowych. Zresztą to opracowanie jest tylko zarysowaniem problemów i wykazaniem potrzeby ich analizy.

2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu
W literaturze dość powszechny jest pogląd o przechodzeniu w nauce od paradygmatu hipotetyczno-dedukcyjnego do paradygmatu holistycznego. „Stary” paradygmat jest określany także jako euklidesowy, kartezjański, newtonowski, baconowski, atomistyczny, mechanistyczny i redukcjonistyczny. „Nowy” − jako babiloński, ekologiczny, systemowy, a także niekiedy jako procesowy. Wskazuje się, iż
w naukach o zarządzaniu obserwujemy zarówno indukcjonizm, jak i dedukcjonizm
(z przewagą tego pierwszego)3.
Odbiciem paradygmatów nauk o zarządzaniu jest powszechne w logistyce odwoływanie się do haseł: system, proces, holizm. Wydaje się ciekawe, że niekiedy
podejście związane z tymi hasłami traktuje się jako typowe tylko dla logistyki i odróżniające ją od innych subdyscyplin. Mało tego, jest ono używane jako argument
za uznaniem logistyki za odrębną naukę.
R.W. Griffin definiuje zarządzanie jako: „zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i
kontrolowanie skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe
i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”4. Do takich działań odnoszone są najczęściej paradygmaty holistyczny (kontra redukcjonistyczny) i systemowy (kontra atomistyczny). Wy2

T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 85.
W. Kowalczewski, Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] W. Kowalczewski
(red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
4 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 41.
3
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daje się jednak, iż w naukach o zarządzaniu niekiedy wystarcza „paradygmat zdroworozsądkowy” (intuicyjny). Tak jest i w logistyce.
Jak już wspomniano, nauki o zarządzaniu określa się często jako coś pośredniego między nauką a sztuką (w tym opracowaniu pomija się kwestię granic z ekonomią). Trzeba więc pamiętać, iż teoria zarządzania rozwija się nie tylko w wyniku
ciekawości i pasji badaczy, ale także w wyniku presji ze strony branży szkoleniowo-konsultingowej. Ma to związek z pewnymi wadami nauk o zarządzaniu5:
– niezdolnością do krytycyzmu,
– stosowaniem pogmatwanej terminologii,
– rzadkim wznoszeniem się poza zdrowy rozsadek,
– ulotnością i wielką liczbą sprzeczności.
Wady te utrzymują się, mimo że w żadnej innej dyscyplinie naukowej nie
można tak szybko sprawdzić teorii i koncepcji6. Niekiedy teoria zarządzania zbliża
się do granic szarlataństwa, a w wielu obszarach postęp jest iluzoryczny. Wystarczy tu porównać współczesne zalecenia z fragmentem tekstu książki W. Sombarta
wydanej 100 lat temu:
Przedewszystkiem ten kto chce organizować, musi posiadać dar oceniania
sprawności ludzi, umieć z dużej ilości ludzi wybrać odpowiedniego człowieka.
Musi umieć kazać im pracować za siebie, przedewszystkiem wybrać kierowników
takich, którzyby (wraz ze wzrostem interesu) mogli objąć z kolei wszystkie częściowe funkcye działalności szefa. [ … ]
Nakoniec przedsiębiorca ma się troszczyć o to, aby zorganizowane w celu
wspólnej pracy grupy ludzi były odpowiednio dobrane ilościowo i jakościowo i jak
najlepsze między sobą , o ile jest tych grup wiele, utrzymywały stosunki. Poruszam
tu zagadnienie celowego ukształcenia przedsiębiorstwa, gdyż należy ono do najtrudniejszych zadań przedsiębiorcy.
Przez organizację przedsiębiorstwa rozumieć należy nie tylko odpowiedni wybór rzeczowych (t. j. technicznych) punktów; dokoła których krystalizują się pojedyncze grupy ludzi, ale także szczęśliwe przystosowanie przedsiębiorstwa do stosunków geograficznych, etnologicznych i koniunktury handlowej7.
Słabość nauk o zarządzaniu (i po części słabość ekonomii) przejawia się także
w nieuprawnionym przenoszeniu do nich dorobku nauk ścisłych i teorii nauk przyrodniczych. Autorzy krytykujący to zjawisko sformułowali nawet postulat: „dobrze
jest wiedzieć, o czym się mówi”8.
Interesujące wydaje się to, że paradygmaty subdyscyplin nauk o zarządzaniu
bardzo się różnią. Można to wykazać, analizując paradygmaty logistyki i zarządza5

J. Micklethwait, A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 19-20.
Tamże, s. 18.
7 W. Sombart, Żydzi i życie gospodarcze, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 160-161.
8A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury, o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 178.
6
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nia łańcuchami dostaw oraz paradygmaty dwu wybranych subdyscyplin: marketingu i zarządzania strategicznego.
Ze względu na charakter tego opracowania celowe wydaje się wyróżnienie dwu
części paradygmatu logistyki. W pierwszej należy umieścić te pojęcia z ekonomii i
nauk o zarządzaniu, które odgrywają największą rolę w danej subdyscyplinie (logistyce), a w drugiej elementy właściwe logistyce. Paradygmat logistyki nie wygląda
imponująco9. W pierwszym zbiorze trzeba umieścić: proces, system, partnerstwo i
dominację (tzw. paradygmat KKK), konkurowanie czasem, łańcuch wartości, teorię kosztów transakcyjnych, teorię agencji, model struktury branży i model strategii
Portera, jego teorię gron, podejście sieciowe i zasobową teorię firmy. Elementy
właściwe przede wszystkim logistyce to: przepływ (rzeczy i informacji), sieci (łańcuchy dostaw) (w tym keiretsu, JiT, JiS i Kanban). Umownie można tu dodać: strategię kompresji czasu i koncepcję logistycznej obsługi klienta. Świadczy to w sumie jednoznacznie o niskim poziomie naukowości logistyki, która jest bez wątpienia najbliżej – z trzech omawianych dyscyplin – pojęcia „dyscyplina praktyczna”.
Ciekawą sprawą jest relacja logistyki i marketingu do zarządzania strategicznego. Otóż podejście marketingowe (może wskutek związków z psychologią) jest
często przeciwstawiane zarządzaniu strategicznemu10. Natomiast logistyka podąża
ściśle za każdym postępowym krokiem w zarządzaniu strategicznym. W tabeli 1
zestawiono elementy paradygmatów marketingu i zarządzania strategicznego. Pozwoli to na łatwiejszą ocenę zgodności lub niezgodności tych dwu paradygmatów i
łatwiejsze odniesienie ich do paradygmatu logistyki.
Tabela 1. Paradygmaty marketingu i zarządzania strategicznego*











Zarządzanie strategiczne
Strategia
Szkoły zarządzania strategicznego
Potencjał strategiczny
Wizja
Misja
Model branży Portera
Analiza portfelowa
Łańcuch wartości
Strategiczna karta wyników
Analiza Swot












Marketing
Marketingowa koncepcja produktu
Marketing-mix
Relacje
Konkurencja
Pozycjonowanie
Marka
Cykl życia produktu
Strategie cen
Teoria psychologii społecznej
Neurologia

* Założono, że paradygmat nie może zawierać więcej niż 10 elementów.
Źródło: opracowanie własne.

Łatwo zauważyć, że w odniesieniu do obu subdyscyplin, a w szczególności do
marketingu, nie można mówić o silnym paradygmacie.
9

Za to pojawiają się zabawne publikacje, w których jest mowa o nihilistycznym paradygmacie
logistyki albo za paradygmat uznaje się rozwój logistyki miejskiej czy logistyki usług.
10 Opisują to szczegółowo: A. Ries, L. Ries, Wojna marketingu z zarządzaniem, PWE, Warszawa 2010.
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3. Sieciowość i strategie
Sieci gospodarcze, zwane także sieciami biznesowymi, są rozumiane w polskiej literaturze na dwa sposoby. W pierwszym elementami sieci są relacje. Wówczas
spotykamy takie definicje: „zbiór powiązań łączący dwa lub więcej podmiotów,
które charakteryzuje ciągła interakcja...”11. Drugi sposób rozumienia sieci jest prosty: „zbiór powiązanych z sobą przedsiębiorstw”12. Tak opisuje sieci A. Noga:
„Sieci przedsiębiorstw stanowią grupy powiązanych ze sobą firm, przy czym powiązania te mogą mieć albo charakter pionowy (wtedy powiązanie utożsamiane
jest z trwałą relacją wymiany dóbr i usług) albo poziomy (powiązania w tym przypadku rozumiemy jako mechanizmy tworzenia i regulacji efektów zewnętrznych w
grupie podmiotów”)13. Podobna sytuacja występuje w przypadku łańcuchów dostaw i sieci dostaw. Niektórzy autorzy uważają łańcuchy dostaw za zbiory organizacji, inni za zbiory przepływów lub interakcji. J. Witkowski pisze: „Łańcuchy dostaw to występujące na drodze od wydobycia surowców do rynków zbytu oraz
współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych”14. Niemniej spotykamy także
definicje, w których łańcuchy dostaw są zbiorem przepływów lub relacji. Sieci dostaw z kolei to również albo zbiory przepływów, albo zbiory przedsiębiorstw.
Przyczyną chaosu pojęciowego jest omawiane wyżej zjawisko braku integracji subdyscyplin. Problematyką sieci zajmują się przede wszystkim trzy subdyscypliny nauk o zarządzaniu: marketing, logistyka i zarządzanie strategiczne. Badania i publikacje tych subdyscyplin w Polsce nie odwołują się w dostatecznym
stopniu do teorii sieci czy tzw. podejścia sieciowego. (Byłoby ciekawe ustalenie,
czy takie problemy występują w przypadku innych ważnych kategorii we współczesnej gospodarce, jak informatyzacja, globalizacja, customizacja). Wspomniany nieład pojęciowy może więc wiązać się bezpośrednio ze zjawiskiem, które
wymagałoby pogłębionych badań. Na razie można tu użyć tylko słów „wydaje
się”. Wydaje się bowiem, że sieciowość nie wywarła w Polsce dostatecznego
wpływu na terminologię i teorie owych trzech subdyscyplin, a może i całej dyscypliny nauk o zarządzaniu. Co ważniejsze, nie uległy też istotnej zmianie paradygmaty tych subdyscyplin. Bardzo wyraźnie widać to w publikacjach logistycznych. Można spotkać książki o łańcuchach dostaw, w których nie ma w ogóle
11 M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 29.
12 Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 510.
13 A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 90.
14 J. Witkowski, Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, [w:] J. Witkowski, Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Prace Naukowe AE we
Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 186.
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mowy o innych sieciach gospodarczych. Są też opracowania z zakresu zarządzania strategicznego, w których mowa jest o jakichś „sieciach w logistyce”, będących rodzajem sieci gospodarczych.
W literaturze światowej wskazuje się, że „obserwujemy kryzys tradycyjnego
korporacyjnego modelu organizacji, opartego na pionowej integracji i hierarchicznym, funkcjonalnym zarządzaniu; systemu ścisłego, technologicznego i społecznego podziału pracy w firmie, podziału typu „kierownictwo i linia montażowa15”.
Przyszłość należy do sieci. „Zalicza się do nich: sieci firm w różnych formach,
w różnych kontekstach i manifestacjach kulturowych: oparte na rodzinie sieci w
chińskich społecznościach i w północnych Włoszech; sieci przedsiębiorczości wyłaniające się z rozsadników technologii w środowiskach innowacji, takich jak Dolina Krzemowa; hierarchiczne, wspólnotowe sieci typu japońskich keiretsu; organizacyjne sieci zdecentralizowanych jednostek korporacyjnych wywodzących się z
dawnych, pionowo zintegrowanych korporacji zmuszonych dostosować się do
wymogów czasu; sieci biznesu zbudowane z klientów i dostawców danej spółki,
włączone w szerszą pajęczynę sieci tworzonych wokół innych sieciowych spółek;
wreszcie ponadgraniczne sieci rozwijające się ze strategicznych aliansów między
firmami oraz z sieci pomocniczych wobec nich”16. Kontynuując nurt „wydaje się”,
warto zastanowić się nad postawionym wcześniej zagadnieniem: czy podejście sieciowe znalazło w Polsce odpowiedni odzew w postaci zmiany paradygmatów wymienionych wcześniej trzech subdyscyplin.
W przypadku marketingu i logistyki widać zainteresowanie sieciami i częściową zmianę paradygmatu  ale dotyczy to tylko kanałów dystrybucji, marketingu
relacji i łańcuchów dostaw. W przypadku dwu pozostałych subdyscyplin sieci są w
Polsce ciągle traktowane jako nowość i wymaga uzupełnienia wypracowanych
przez lata paradygmatów. Łatwo tu znaleźć bardzo różne sposoby rozumienia sieci
i podejścia sieciowego. Raz odnosi się te pojęcia do samorzutnych powiązań
przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami albo organizacjami, a w innym przypadku rozumie jako świadome kształtowanie formy współpracy. W logistyce badacze odwołują się przede wszystkim do takich pojęć, jak: transakcja, kooperacja,
konfigurowanie, i takich teorii, jak: teoria kosztów transakcyjnych, modele sieci,
podejście modularne i teorie firm. W marketingu podkreśla się pojęcia i koncepcje,
jak: produkt, cykl życia, relacje i marketing-mix.
W polskiej literaturze z zakresu analizy strategicznej z reguły pomija się kwestię sieci. Dominuje podejście przyjęte w modelu branży Portera: ciągłe podkreślanie konkurencyjnego nastawienia względem siebie firm, ich dostawców i odbiorców. Kwestia sieci jest marginalizowana nawet w publikacjach poświęconych

15
16

M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 164.
Tamże, s. 199.
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zmianom paradygmatu zarządzania strategicznego17. Niemniej elementy podejścia
sieciowego można znaleźć w łańcuchu wartości, analizie portfelowej, potencjale
strategicznym. Nie ma ich natomiast w strategii, misji i wizji.
Strategia jest tym obszarem zarządzania, w którym najłatwiej zauważyć zmiany paradygmatu. W literaturze światowej wskazuje się, że strategia sieci może pozostawać w różnych relacjach względem strategii przedsiębiorstwa − od sytuacji,
w której jest ona po prostu rozwiniętą funkcjonalną strategią logistyczną przedsiębiorstwa, do strategii najwyższego poziomu: poziomu sieci.
W pierwszym przypadku strategia łańcucha (sieci) dostaw (często razem ze
strategią operacji) jest traktowana jako jedna ze strategii funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub korporacji. Relacje między strategią biznesową a strategią łańcucha
dostaw jako wielowymiarową strategią funkcjonalną dobrze opisuje rysunek 1.
Strategia biznesowa





Klienci i rynki docelowe
Obszary trwałej przewagi konkurencyjnej oraz
kluczowych kompetencji
Rola partnerów z łańcucha dostaw
Ramy czasowe i cele do osiągnięcia

Strategia operacji i łańcucha dostaw





Przekładają strategię biznesową na
działania w sferze operacji i w
łańcuchach dostaw
Umożliwiają dostarczanie wartości
docelowym klientom i rynkom
Umożliwiają rozwijanie
kluczowych kompetencji w sferze
operacji i w łańcuchach dostaw

Inne strategie funkcjonalne






Marketingowa
Finansowa
Zasobów ludzkich
Badawczo-rozwojowa
Projektowania

Rys. 1. Strategia łańcucha dostaw w strategii przedsiębiorstwa lub korporacji
Źródło: C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw,
Helion, Gliwice 2007, s. 54.
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A. Witek-Crabb, Zmiana paradygmatu zarządzania strategicznego – zarys koncepcji, [w:]
Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu
nr 1116, Wrocław 2006.
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Strategia łańcucha dostaw oznacza sposób prowadzenia działań związanych z
przepływami oraz sposób zarządzania owymi działaniami18. Obejmuje także zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw i integrację w obszarze zarządzania, informatyki i technologii. Jednakże tak jak pojęcie łańcucha dostaw można odnosić się albo tylko do przepływów rzeczy i informacji, albo do innych działań (marketingowych, produkcyjnych, finansowych itd.), tak i pojęcie strategii łańcucha dostaw
można rozszerzyć na owe obszary.
W ujęciu konwencjonalnym wyróżniano trzy poziomy strategii: przedsiębiorstwa, korporacji i obszaru funkcjonalnego w przedsiębiorstwie. Jednakże wzrost znaczenia sieci gospodarczych spowodował konieczność wyróżnienia czwartego poziomu strategii: poziomu sieci. Bob de Wit i Ron Meyer piszą: ,,przedsiębiorstwa często
łączą się w grupy obejmujące dwóch lub więcej partnerów. Ten poziom nazywamy
poziomem sieci lub wieloorganizacyjnym. Grupy takie najczęściej liczą wielu członków, jak ma to miejsce w wypadku aliansów strategicznych, wspólnych przedsięwzięć czy też partnerstwa prowadzącego do wytworzenia dodatkowej wartości. Mogą to być także sieci składające się z dziesiątek, a nawet setek organizacji. W zależności od sytuacji do współpracy z innymi firmami może się włączyć cała korporacja
albo tylko jej część. Bez względu na charakter i zakres współpracy strategię opracowaną dla grupy przedsiębiorstw nazywamy zawsze strategią poziomu sieci”19. W podejściu strategicznym uwzględnia się więc istnienie sieci. Przedsiębiorstwa podejmują tego typu współpracę po to, by wykorzystać pewne zalety integracji pionowej i
poziomej, nie ponosząc jednocześnie związanych z nią kosztów. Niekiedy używa się
pojęcia „strategie działania w sieci”. Strategie te odnoszą się do relacji poziomych i
pionowych. Te ostatnie dotyczą oczywiście sieci i łańcuchów dostaw. Strategie działania w sieci to strategie całej sieci i strategie uczestników sieci.

4. Podsumowanie
Poziom sieci jest w Polsce nadal często pomijany w badaniach i publikacjach z zakresu zarządzania strategicznego. Rzadko mówi się o strategiach sieci. Zbyt słabo
uwzględnia się sieciowość w innych subdyscyplinach. Dotyczy to przede wszystkim logistyki. Tu – z małymi wyjątkami, podobnie jak w analizie strategicznej –
słowa „sieć” i „strategia” nie spotykają się często. Lepiej jest w marketingu, ale
tylko dlatego, że ta subdyscyplina w praktyce obejmuje swoimi badaniami całe zarządzanie, łącznie ze strategiami firm.
Badania naukowe w obszarze logistyki powinny objąć kwestię paradygmatu logistyki, jego relacji do paradygmatu nauk o zarządzaniu i relacji do paradygmatów pozostałych subdyscyplin tych nauk. Wstępna analiza wskazuje, iż paradygmaty te są słabo
zintegrowane. Wynika to z szerszego zjawiska, mianowicie słabej integracji samych
18
19

Por. T. Hines, Supply Chain Strategies, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, s. 5.
B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 24.
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subdyscyplin. Można to opisać, badając stopień akceptacji w logistyce, marketingu i
zarządzaniu strategicznym zjawiska sieciowości i koncentrując się na relacji strategii
i sieciowości. Opisany stan rzeczy pociąga za sobą słabe wykorzystanie potencjalnych
korzyści z synergii możliwej do uzyskania dzięki integracji subdyscyplin.
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LOGISTICS AGAINST MANAGEMENT SCIENCE PROBLEMS
Summary: The development of logistics as a branch of management studies is slowed
down by the poor integration of its paradigm with the paradigm of the management science
and with the paradigm of other branches such as marketing or strategic management. This is
demonstrated among others by various degree of research approval and the publications by
mentioned branches  the phenomenon of connectivity. The lack of integration takes place,
with the particular intensity, in the areas related to the issues connected with strategies performed in firms, companies and corporations.
Keywords: logistics, supply chain, methodology, management studies, paradigm, strategies.

