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Wstęp

Konflikty są obecne w każdej organizacji bez względu na cha-
rakter jej działalności. W literaturze przedmiotu znaleźć można 
wiele zestawień i podziałów czy grup konfliktów organizacyjnych, 
wyodrębnianych pod kątem różnych kryteriów. Jako główne źró-
dła konfliktów podaje się sprzeczności interesów, celów, poglądów 
i wartości, brak spójności działań oraz niewłaściwą komunikację, 
zarówno w strukturze danej organizacji, jak i w relacjach z koope-
rantami zewnętrznymi. Specyficznym środowiskiem konfliktów jest 
system logistyczny przedsiębiorstwa. Warunkiem efektywnej re-
alizacji funkcji tego systemu jest sprawne kierowanie konfliktami, 
które pojawiają się we współdziałaniu jego elementów. To z kolei 
wymaga identyfikacji uwarunkowań tego rodzaju konfliktów. Celem 
niniejszego opracowania jest zatem usystematyzowanie i charakte-
rystyka przyczyn konfliktów występujących w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa poprzez wskazanie tych ich obszarów, które mają 
najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia jego efektywnego funk-
cjonowania. W artykule przedstawiono kolejno interpretację pojęcia 
konfliktu organizacyjnego i jego zasadnicze źródła, charakterystykę 
systemu logistycznego jako środowiska konfliktów, typologie ich 
przyczyn oraz syntezę rozważań i kierunki dalszych badań.

Interpretacja i źródła konfliktu organizacyjnego

W potocznym rozumieniu konflikt to spór, zdarzenie, sytu-
acja sprzeczności (celów, interesów, wartości, poglądów), w której 
uczestnicy próbują narzucić sobie nawzajem swoją wolę. Konflikt 
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Celem artykułu jest usystematyzowanie i analiza przyczyn 
konfliktów występujących w systemie logistycznym przedsiębior-
stwa. Na początku przedstawiono interpretacje konfliktu organi-
zacyjnego i jego źródła. Następnie scharakteryzowano system lo-
gistyczny jako środowisko konfliktów, wskazując relacje pomiędzy 
poszczególnymi elementami kształtowane wewnątrz tego systemu. 
W dalszej części przedstawiono propozycję typologii przyczyn tych 
konfliktów, wskazując najważniejsze i najczęściej pojawiające się 
ich obszary, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia orga-
nizacji i funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa. 
Zakończenie zawiera syntezę rozważań i wskazanie kierunków dal-
szych prac badawczych.
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jest zjawiskiem naturalnym, występującym wszędzie tam, gdzie 
dwie lub więcej osób rywalizuje o uzyskanie pewnych dóbr czy 
uznanie pewnych wartości. Zjawisko konfliktu ma więc implikacje 
zarówno materialne, jak i psychologiczne. Jak zauważa Z. Ratajczak, 
„każdy konflikt jest jakimś rodzajem sytuacji trudnej. Ale jak dalece 
jest ona trudna, a nawet nierozwiązywalna, zależy od siły i przed-
miotu konfliktu” (Ratajczak 2007). Szczególnym rodzajem konfliktów 
są konflikty organizacyjne, tj. takie, które powstają pomiędzy ludźmi 
i/lub ich grupami wewnątrz danej organizacji oraz w jej relacjach 
z podmiotami otoczenia. To sytuacja, w której przynajmniej dwie 
zależne od siebie strony spostrzegają, że ich wartości, cele, zadania 
i zachowania są ze sobą sprzeczne (Koźmiński, Piotrowski 2004). 
Według R. A. Webbera możliwość wystąpienia konfliktu organi-
zacyjnego determinują głównie trzy czynniki: niezgodność celów, 
konieczność dzielenia się ograniczonymi zasobami oraz współza-
leżność działań (Webber 1996). Podobnie konflikt organizacyjny 
definiują J. A. F. Stoner i Ch. Wankel jako „spór dwóch lub więcej 
osób/członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się 
ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej 
pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. Członkowie czy 
działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub 
punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia in-
nych” (Stoner, Wankel 1996). Konflikty są zatem obecne w każdej 
organizacji bez względu na charakter jej działalności. Są poniekąd 
nieodłączną konsekwencją jej istnienia i funkcjonowania. Jako punkt 
wyjścia do określenia przyczyn konfliktów w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa, dokonano analizy występujących w literaturze 
przedmiotu definicji i interpretacji pojęcia „konflikt organizacyjny”. 
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Reasumując, należy stwierdzić, że niewątpliwie istotnym sty-
mulatorem konfliktów są nieprawidłowości w organizacji pracy (np. 
niewłaściwy podział zadań, nakładanie się kompetencji na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy, nieprecyzyjnie określone role i zadania 
pracowników), co pogarsza normalne stosunki pracy, wywołując spory 
między ludźmi, którzy nie są w stanie wykonać swoich zadań w sposób 
właściwy. Konflikty mogą być związane ze współzależnością pracy grup 
i jednostek wynikającą z tego, że są one uzależnione od siebie przy 
realizacji swoich zadań. Kluczowym problemem jest niejednokrotnie 
niesprawny system informacyjny (nieodpowiednia forma, przekłama-
nia czy braki niezbędnych danych). Kolejnym istotnym elementem są 
kwestie związane z ustawodawstwem pracy i nieprzestrzeganie prze-
pisów prawnych przez pracodawcę lub pracowników. Powstające na 
tym tle konflikty przybierają na ogół formę ukrytą, ponieważ dotyczą 
najczęściej stosunków indywidualnych pracownika i pracodawcy w sy-
tuacji, gdy pracodawca lub pracownik łamie obowiązujące przepisy lub 
pracownik nie zna czy nie rozumie stosowanych regulacji prawnych. 
Gdyby strony lepiej znały przepisy prawa pracy, wielu konfliktów moż-
na byłoby z powodzeniem uniknąć. Konflikty mogą powstać również 
wskutek niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków 
i materialnych czynników środowiska pracy (oświetlenia, wentylacji, 
temperatury, hałasu itp.), co wiąże się z problemem zagrożenia po-
trzeb bytowych i bezpieczeństwa fizycznego pracowników. Źródłem 
konfliktów mogą być także sprzeczności tkwiące w strukturze danej 
organizacji, jak również błędy w kierowaniu organizacją. Konflikty 
wynikają z niewłaściwego podziału obowiązków, uprawnień i od-
powiedzialności między pracownikami. Rozwojowi różnego rodzaju 
konfliktów sprzyja również fakt, że struktury przedsiębiorstw stają się 
coraz bardziej rozbudowane. Znaczna część konfliktów ma charakter 
dysfunkcyjny, co przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu organi-
zacji i utrudnia w znacznym stopniu osiąganie założonych celów. Warto 
jednak potraktować konflikt organizacyjny jako zjawisko pozytywne 
i analizując jego przyczyny, skupić się na jego konstruktywnych funk-
cjach, służących budowaniu relacji, poszukiwaniu twórczych rozwiązań 
organizacyjnych, znalezieniu korzystniejszych podziałów posiadanych 
zasobów rzeczowych, opracowaniu nowych technologii, wyrobów czy 
usług, co pozwoli na zwiększenie efektywności działania całej orga-
nizacji. Jak zauważają J. Weiss i J. Hughnes, „prawdziwie efektywna 
kooperacja jest możliwa tylko tam, gdzie menedżerowie akceptują 
konflikt jako naturalną i niezbędną cechę relacji międzyludzkich” (We-
iss, Hughnes 2008). 

System logistyczny przedsiębiorstwa 
jako środowisko konfliktów 

System logistyczny w przedsiębiorstwie można określić jako zbiór 
elementów logistycznych, między którymi zachodzą określone zależ-
ności, a swoje fundamenty opiera na całościowym sposobie rozpatry-
wania zdeterminowanych logistycznie zagadnień, wyodrębnieniu oraz 
strukturyzacji elementów i zależności pomiędzy tymi elementami. Tak 
rozumiany system, posiadający specyficzne właściwości, cechuje się 
ściśle określonymi zależnościami, wykazującymi podporządkowanie 
w sposób systemowy odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym. 
Do podstawowych części składowych systemu logistycznego zaliczyć 
należy przede wszystkim: zasoby ludzkie (ilość i strukturę zatrudnio-
nych, ich kwalifikacje), wykorzystywane oprogramowanie kompute-

W opracowaniach z tego zakresu można wskazać wiele elementów 
(cech) wspólnych, a podziały czy grupy konfliktów zostały przedsta-
wione przez autorów w ujęciu różnych kryteriów. Interesujące zesta-
wienie można znaleźć w pracy J. A. F. Stonera i Ch. Wankela. Według 
autorów główne źródła powstawania konfliktów organizacyjnych są 
następujące (Stoner, Wankel 1996):

1. Dzielenie zasobów (nie każda komórka organizacji ma do-
stęp do nieograniczonej liczby pracowników, ilości pienię-
dzy, materiałów, wyposażenia i przestrzeni); 

2. Różnice w celach (poszczególne działy organizacji specjalizu-
ją się i różnicują w miarę przyjmowania odmiennych celów, 
zadań i pracowników);

3. Współzależność w pracy (gdy dwa lub więcej działów są za-
leżne od siebie przy realizacji swoich zadań); 

4. Różnice wartości lub poglądów (gdy każda grupa ludzi dąży 
do osiągnięcia swojego celu, nie licząc się z interesem in-
nych ludzi czy grup, a różnorodnym celom członków róż-
nych działów często towarzyszą różnice postaw, wartości 
i poglądów); 

5. Indywidualne style i niejednoznaczność organizacyjna (gdy 
między członkami grup występują znaczne różnice pod 
względem takich cech, jak postawa wobec pracy, wiek, wy-
kształcenie).

Nieco inny podział zaproponował W. Jarecki, wyróżniając trzy 
grupy przyczyn konfliktów w organizacjach (Jarecki 1998): 

1. Przyczyny osobowe (brak umiejętności przekonywania oraz 
rozwiązywania problemów, skłonności do despotyzmu, silne 
zaznaczenie własnej woli, skłonności do perfekcji, interesy 
osobiste, brak umiejętności i gotowości dostosowania się, 
nieprzystępność, nadpobudliwość, małe zaufanie, frustracja);

2. Przyczyny organizacyjne (niejasne, nieuregulowane kom-
petencje, niedokładne instrukcje, przeciążenie pracą, ciągła 
zmiana reguł działania, głęboka reorganizacja, zmiana struk-
tury ról i stanowisk pracy);

3. Przyczyny społeczne (niedostateczna gotowość do kompro-
misów, słaba współpraca, zbyt duże wymagania, niedosta-
teczne wsparcie pracowników, zatrzymywanie informacji, 
stosowanie strachu lub siły, bariery komunikacyjne, stosunki 
zależnościowe, osobiste interesy, skargi, urazy).

Z kolei według Z. Ratajczak konflikty w organizacji można po-
dzielić na te, które występują w relacji między jednostką a organi-
zacją jako stronami umowy (konflikty jednostkowe), oraz te, które 
tkwią w organizacji jako całości (konflikty organizacyjne). Autorka 
wyróżnia następujące rodzaje konfliktów: celów, potrzeb, wartości, 
ról, norm, interesów (Ratajczak 2007). Przedstawia również przyczy-
ny konfliktów, dokonując rozróżnienia na warunki (struktura) oraz 
zdarzenia (proces):

1. Struktura zewnętrzna (np. konflikty interesów, naciski spo-
łeczne, zasady negocjacyjne tj. częstość porozumiewania 
się, formalizacja kontraktów);

2. Struktura wewnętrzna (motywy, wartości, nawyki);
3. Proces zewnętrzny (negatywne oceny, agresywne zachowa-

nie, pogróżki słowne);
4. Proces wewnętrzny (frustracja, mechanizmy obronne).
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rowe, obiekty magazynowe i przeładunkowe, wyposażenie mobilne 
tych obiektów (środki transportu i urządzenia do załadunku oraz roz-
ładunku), wyposażenie stacjonarne obiektów (magazyny, bazy prze-
ładunkowe, fabryki, sklepy), połączenia punktów nadania i odbioru 
umożliwiające przepływy strumieni rzeczowych, infrastrukturę dro
gową, otoczenie współpracy dostawców i odbiorców, a także środki 
finansowe (NowickaSkowron 2000). W zależności od charakteru dzia-
łalności przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) mogą 
występować różnice w ukształtowaniu poszczególnych elementów. Po-
między tymi elementami występują określone relacje i zależności funk-
cjonalnotechniczne, które gwarantują z kolei sprawny przebieg pro-
cesów logistycznych, takich jak: procesy przepływu dóbr rzeczowych, 
procesy informacyjnodecyzyjne, zapasy, infrastruktura procesów lo-
gistycznych, a także koszty tych procesów (Skowronek, SarjuszWolski 
1995). Odwołując się do literatury i opracowań przedstawionych przez 
H. Pfohla (1999), P. Blaika (1999), P. Schary i T. SkjøttaLarsena (2002) 
oraz F. Beiera i K. Rutkowskiego (2004), w systemie logistycznym przed-
siębiorstwa można wyodrębnić cztery podsystemy: logistyki zaopatrze-
nia, logistyki produkcji, logistyki dystrybucji oraz podsystem logistyki 
zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych. Usytuowanie 
wymienionych podsystemów zostało zaprezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat systemu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego

Źródło: Nowakowski 2011; Małkus 2016.

Wśród głównych konfliktów związanych z odrębnym kształtowa-
niem podsystemów logistycznych można wyróżnić następujące roz-
bieżności (Pieczonka, Kozina 2016):

• między zaopatrzeniem a produkcją (niedostosowanie ilości 
pozyskiwanych surowców, materiałów i półproduktów do za-
pewnienia ciągłości wytwarzania, opóźnienia w wytwarzaniu, 
ograniczenia w przepływie informacji z działalności wytwór-
czej do zaopatrzenia);

• między produkcją i działalnością dystrybucyjną (niewystar-
czające dostosowanie ilościowych i jakościowych możliwości 
wytwórczych do potrzeb zgłaszanych przez odbiorców oraz 
opóźnienia dostaw związane z opóźnieniami wytwarzania); 

• między zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją a logistyką zwro-
tów, odpadów i surowców wtórnych (opóźnienia w usuwaniu 
odpadów i surowców wtórnych, a także ograniczenia w przepły-
wie informacji dotyczących ich ilości i rodzajów, powstających 
w działalności zaopatrzeniowej, wytwórczej i dystrybucyjnej).

Na przestrzeni lat zmieniało się podejście do roli logistyki 
w przedsiębiorstwie i jej miejscu w strukturze organizacyjnej. Począt-
kowo traktowano tę działalność jako cząstkowe zadania realizowane 
przede wszystkim w obszarze dystrybucji, a później także w zaopa-
trzeniu i w produkcji. Z czasem jednak wzrosło zainteresowanie cało-
ściowym ujęciem obszaru związanego z planowaniem, organizowa-
niem i kontrolą przepływów towarów i towarzyszących im informacji. 
W ujęciu ogólnym przyczyny omawianych konfliktów mogą wynikać 
z braku integracji całości działalności logistycznej przedsiębiorstwa. 
Przejawem może być brak jednej jednostki organizacyjnej odpo-
wiedzialnej całościowo za decyzje dotyczące przepływów towarów 
i towarzyszących im informacji, zwłaszcza przy podporządkowaniu 
działalności logistycznej decyzjom produkcyjnym lub w zakresie mar-
ketingu i sprzedaży. Na to mogą nałożyć się także konflikty związane 
z granicami kompetencji osób podejmujących decyzje logistyczne. Na-
leży zaznaczyć, że identyfikacja przyczyn konfliktów w systemie logi-
stycznym przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym zadaniem w zarządza-
niu tym systemem. Konflikty organizacyjne wynikają ze sprzeczności, 
które tkwią nie tylko w naturze człowieka, ale także konieczności pod-
porządkowania się zasadom współpracy. Niejednokrotnie sama ko-
nieczność współdziałania pomiędzy ludźmi czy pomiędzy podmiotami 
systemu logistycznego jest wystarczającym powodem do powstania 
konfliktu (WięcekJanka 2006). W systemie logistycznym, jak w każdej 
organizacji, mogą zaistnieć różnego rodzaju konflikty o różnym po-
ziomie (nasileniu) i czasie trwania (długotrwałe, chwilowe). Podłoże 
konfliktu, jego charakter i przebieg przekładają się na realizację zadań 
i procesów w przedsiębiorstwie oraz wzajemne relacje między ludź-
mi. W każdym konflikcie występują zwykle (w różnych proporcjach) 
dwa rodzaje przyczyn: racjonalne (tj. sprzeczne interesy, dążenia, cele, 
opinie lub poglądy) i emocjonalne (tj. różne potrzeby, sposoby my-
ślenia, osobowości, charaktery, nastroje lub doświadczenia). Istotne 
znaczenie ma to, jakie podmioty są stronami sporu, a więc czy mówi-
my o konflikcie wewnątrzgrupowym, międzygrupowym, międzyorga-
nizacyjnym, czy może jednostka – jednostka, jednostka – grupa lub 
wewnątrzjednostkowym (intrapersonalnym). 

Propozycja typologii przyczyn konfliktów 
w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Najczęstszą przyczyną powstawania rozważanych konfliktów są 
nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania systemów, w których 
występują. Bardzo często są one powodowane przez niewłaściwie 
sformułowanie celów (tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych) już 
na etapie tworzenia organizacji, co w dalszej perspektywie może do-
prowadzić do realizowania celów i zadań niewłaściwymi środkami, 
niedostosowanymi do specyfiki danej organizacji. W literaturze przed-
miotu znaleźć można wiele zestawień, podziałów czy grup konfliktów 
organizacyjnych pod kątem różnych kryteriów, o czym była mowa we 
wprowadzeniu. Na postawie opracowań przedstawionych przez róż-
nych autorów w tabeli 1 przedstawiono najważniejsze i najczęściej 
pojawiające się przyczyny konfliktów, które mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia przedmiotu rozważań, tj. organizacji i funkcjonowa-
nia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Dla potrzeb niniejszego 
opracowania przyjęto kryteria opierające się na koncepcji wewnętrz-
nych uwarunkowań negocjacji, wynikających z siedmiu typowych 
funkcji struktury organizacyjnej (Nalepka, Kozina 2007). 
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Tabela 1. Przyczyny konfliktów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Lp. Obszary powstawania 
konfliktów

Grupy przyczyn konfliktów

ogólne charakterystyczne dla działalności logistycznej

1. Formułowanie celów 
działania organizacji 

−	brak zbieżności celów poszczególnych elementów 
systemu 

−	niezgodność celów z potrzebami otoczenia
−	niewłaściwe opracowanie strategii marketingowej
−	trudności z wprowadzaniem innowacji 

technologicznych i organizacyjnych
−	niewłaściwa polityka informacyjna w organizacji, np. 

limitowanie dostępu do informacji
−	niewłaściwe sformułowanie celów zewnętrznych 

(wynikających z oczekiwań odbiorców wyrobów czy 
usług) i/lub nieprawidłowe, niepełne ich realizowanie

−	sprzeczność (nieprzystawanie do siebie) 
wewnętrznych zadań organizacji do jej celów 
zewnętrznych

−	różnice w doborze metod zmierzających do 
osiągnięcia określonego celu 

−	 niewłaściwe wdrożenie zarządzania logistycznego, 
tj. planowania, realizowania i kontroli działalności 
związanej z przepływem dóbr, informacji i środków 
finansowych w obrębie przedsiębiorstwa

−	 błędne określenie strategii logistycznej oraz 
wynikających z tej strategii planów dotyczących 
potrzeb dystrybucyjnych, wytwórczych 
i zaopatrzeniowych

−	 brak spójności strategii logistycznej i działań 
współpracujących jednostek

−	 (zbyt duża ogólność lub szczegółowość zadań)
−	 niewłaściwe zdefiniowanie i zarządzanie strategią 

kanałów dystrybucji
−	 konflikty celów na poziomie procesu 

przemieszczania i składowania dóbr
−	 brak integracji całości działalności logistycznej 

przedsiębiorstwa
−	 niewłaściwie określone cele związane 

z kształtowaniem polityki zakupów, wyborem 
dostawców, negocjowaniem cen, ustalaniem 
warunków umów z dostawcami, składaniem 
zamówień, koordynacją terminów dostaw, kontrolą 
warunków umów, bieżącą oceną dostawców 

−	 błędy w kształtowaniu całościowej polityki logistyki 
przedsiębiorstwa (w tym np. decyzji o rozbudowie/
budowie magazynów, nabywaniu maszyn, 
urządzeń, zlecaniu niektórych zakresów działań 
usługodawcom itp.)

2. Formułowanie zadań 
i funkcji 

−	niezgodność funkcji z celami oraz związane z tym 
problemy ich realizacji 

−	dublowanie, nierealizowanie lub niepełne 
realizowanie zadań

−	niejasne (nieuregulowane) kompetencje osób 
wynikające z niewłaściwego podziału obowiązków, 
uprawnień i zakresów odpowiedzialności

−	niezgodność co do podziału ról w systemie 
(niejednoznaczne określenie zadań poszczególnych 
stanowisk i komórek organizacyjnych)

−	 rozproszenie zadań logistycznych w przedsiębior
stwie

−	 wady i niedoskonałości w planowaniu i zarządzaniu 
harmonogramem produkcji, sprzedaży i dystrybucji

−	 niewłaściwe zarządzanie zwrotami (logistyką 
zwrotów)

−	 niewłaściwe koordynowanie dostaw surowców, 
materiałów, półproduktów, części, podzespołów 
i produktu gotowego oraz błędy związane z ich 
wykorzystaniem w procesie wytwórczym, sprzedaży 
lub świadczeniu usług

−	 niewłaściwy wybór dostawców
−	 (ryzyko nadmiernego uzależnienia od jednego lub 

kilku dostawców, a także brak dążenia do uzyskania 
potrzebnej siły przetargowej)

−	 rozbieżności w obszarze
−	 odpowiedzialności za reklamacje między 

jednostkami (ilościowe i jakościowe) 

3. Podział zadań 
i odpowiedzialności 
w obszarze zasobów 
ludzkich

−	niewłaściwa komunikacja pomiędzy członkami 
systemu 

−	braki kompetencyjne kierowników różnych szczebli 
zarządzania

−	błędy w kierowaniu pracownikami 
−	niewłaściwa polityka kadrowa (wadliwa struktura 

zatrudnienia, niejasne zasady wynagrodzeń, 
wyróżnień i awansów)

−	własne aspiracje i ambicje, niezaspokojone potrzeby, 
brak zaufania, rywalizacja 

−	niezrozumienie innych i sytuacji, w której działamy, 
brak umiejętności dostosowania się

−	 indywidualizm, silne znaczenie własnej woli
−	odmienne systemy wartości ludzi zaangażowanych 

w daną sytuację (forsowanie własnych wartości, brak 
tolerancji wobec systemów wartości innych) 

−	spory pomiędzy pojedynczymi pracownikami i ich 
grupami wskutek pełnienia różnych funkcji czy 
odmiennych ról w organizacji 

−	 niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów 
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4. Wykorzystanie 
zasobów rzeczowych 

−	współzawodnictwo o ograniczone zasoby (finansowe, 
rzeczowe, informacyjne) 

−	niedostosowanie (niewłaściwe wykorzystanie) 
infrastruktury i wyposażenia technicznego 
przedsiębiorstwa

−	zależność od wspólnych zasobów, dążenie do ich 
pozyskania lub zwiększenia kosztem innych jednostek

−	błędy w wytwarzaniu produktu
−	zła jakość dostaw lub usług 
−	realizowanie celów i zadań niewłaściwymi środkami
−	błędy w określeniu i zaplanowaniu zasobów 

wymaganych do realizacji usługi 

−	konflikty wynikające z rozbieżności między 
zaopatrzeniem a produkcją (np. niedostosowanie 
ilości pozyskiwanych surowców, materiałów 
i półproduktów do zapewnienia ciągłości 
wytwarzania, opóźnienia w wytwarzaniu, 
ograniczenia w przepływie informacji z działalności 
wytwórczej do zaopatrzenia)

−	konflikty wynikające z rozbieżności między produkcją 
a działalnością dystrybucyjną (np. niewystarczające 
dostosowanie ilościowych i jakościowych możliwości 
wytwórczych do potrzeb zgłaszanych odbiorców 
oraz opóźnienia dostaw związane z opóźnieniami 
wytwarzania)

−	konflikty wynikające z rozbieżności między 
zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją a logistyką 
zwrotów, odpadów i surowców wtórnych (np. 
opóźnienia w usuwaniu odpadów i surowców 
wtórnych, a także ograniczenia w przepływie 
informacji dotyczących ich ilości i rodzajów 
powstających w działalności zaopatrzeniowej, 
wytwórczej i dystrybucyjnej)

−	niewłaściwe planowanie potrzeb materiałowych, 
wybór źródeł zakupu, sterowanie zapasami, 
magazynowanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny 

−	problemy doboru odpowiednich środków transportu, 
zwłaszcza z punktu widzenia dostosowania 
środka transportu i jego wyposażenia do potrzeb 
wynikających z charakterystyki przewożonego towaru 

5. Grupowanie 
elementów organizacji

−	wadliwa, niedostosowana do celów struktura 
organizacyjna powodująca rozczłonkowanie 
organizacji 

−	widoczna dominacja pewnej grupy osób lub komórek 
organizacyjnych 

−	niewłaściwe zorganizowanie procesów w organizacji 
−	niezgodności dotyczące podziału ról w systemie 

(błędy dotyczące określenia i podziału zadań na 
poszczególnych stanowiskach i w komórkach 
organizacyjnych)

−	niewłaściwe zorganizowanie procesów logistycznych 
(między dostawcami a producentem, czy między 
producentem a odbiorcami)

−	niedoskonałości w technikach sterowania procesami 
logistycznymi (transportem, magazynowaniem, 
jakością) 

−	błędy w doborze środków (technicznych, kadrowych, 
finansowych) do realizacji procesów logistycznych 

−	niewłaściwa organizacja sztabu logistycznego, 
który ma pełnić funkcję doradczą dla kierownictwa 
organizacji

−	brak integracji gospodarki materiałowej z fizyczną 
dystrybucją towarów 

6. Zależności 
funkcjonalne i zasady 
współdziałania 

−	wadliwa struktura organizacyjna niezapewniająca 
funkcjonalnych powiązań między różnymi szczeblami 
organizacji 

−	błędy w komunikacji (niewiarygodne dane, 
opóźnienia w przepływie, nieadekwatna forma itp.)

−	wzajemna zależność jednostek organizacyjnych przy 
realizacji zadań (w zakresie informacji, świadczenia 
usług itp.)

−	brak koordynacji zadań
−	ograniczenia systemów informacyjnych 

wspomagających współdziałanie
−	niewłaściwy podział zadań i obowiązków pomiędzy 

poszczególnymi uczestnikami systemu (np. zbyt duża 
ilość zadań nakładanych na niektóre grupy) 

−	błędne ustalenie zasad współdziałania
−	niewłaściwy zakres udostępnianych informacji

−	bariery komunikacyjne, niewłaściwa komunikacja 
między osobami funkcjonującymi w systemie 
logistycznym

−	rozbieżności związane z zamówieniami (materiałów 
i usług) obejmujące m. in. przygotowanie, przegląd, 
zatwierdzanie i wysyłkę zamówień 

−	konflikty związane z niewłaściwym funkcjonowaniem 
kanałów logistycznych, tj. niewłaściwa komunikacja 
pomiędzy członkami systemu 

−	konflikty wynikające z braku integracji całości 
działalności logistycznej (np. brak jednej jednostki 
organizacyjnej odpowiedzialnej całościowo za decyzje 
dotyczące przepływów towarów i towarzyszących 
im informacji, zwłaszcza przy podporządkowaniu 
działalności logistycznej decyzjom produkcyjnym lub 
w zakresie marketingu i sprzedaży)

−	wady i niedoskonałości w organizacji, planowaniu 
i zarządzaniu harmonogramem produkcji, sprzedaży, 
dystrybucji 

−	niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów 

−	konflikty dotyczące współpracy w łańcuchach/
sieciach dostaw
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Podsumowanie

Konflikty we współczesnych organizacjach są zjawiskiem nie-
uniknionym. Nie można ich ocenić jako bezwzględnie złe lub dobre. 
Konflikt to zjawisko nieodzowne w sferze zarządzania, jak również 
nieodłączny element w rywalizacji gospodarczej, który może pro-
wadzić zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych skutków funk-
cjonowania organizacji, co w konsekwencji powoduje wzrost lub 
obniżenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Umie-
jętność właściwego rozpoznania i zdiagnozowania przyczyn konfliktu 
w organizacji może przyczynić się do wyjaśnienia i zrozumienia wielu 
kwestii i problemów, które dotąd nie były brane pod uwagę, a także 

Przyjęcie takiego kryterium można argumentować znaczeniem 
struktury organizacyjnej w całym systemie logistycznym przedsię-
biorstwa oraz rolą, jaką spełnia. Analiza uwarunkowań strukturalnych 
rozważanych konfliktów pozwoli na ich pełną i wszechstronną identy-
fikację. W tabeli 1 przestawiono grupę przyczyn konfliktów sklasyfi-
kowanych według obszarów ich powstawania. Dokonano podziału na 
te o charakterze ogólnym, dotyczącym działalności organizacji (firmy) 
jako całości, jak również przyczyny, które są widoczne w funkcjono-
waniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Wśród nich występują 
takie, które zostały przyporządkowane do kilku grup z uwagi na ich 
specyfikę (charakterystykę). 

7. Zależności i relacje 
hierarchiczne 

−	błędy w kierowaniu pracownikami 
−	wady i niedoskonałości w strukturze organizacyjnej 
−	nadużywanie władzy przez przełożonych, nadmierne 

wymagania wobec pracowników
−	napięcia w relacjach przełożony – podwładny 

(nieporozumienia odnośnie wydawanych poleceń, 
brak umiejętności ich wykonania, nieprecyzyjne 
kryteria oceny pracownika)

−	niezadowolenie z roli wynikające z błędów 
popełnionych przy tworzeniu zakresów czynności, 
kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności, jak 
i z indywidualnych aspiracji i cech osobowościowych 
członków organizacji 

−	dążenia podsystemów w systemie logistycznym do 
dominacji nad innymi 

−	forsowanie realizacji partykularnych celów 
i interesów

−	niepodporządkowywanie się jednostek 
wykonawczym tym, które odpowiadają za 
koordynację i nadzór nad realizacją procesów 
logistycznych

−	zakłócenia w wypełnianiu przez wybraną jednostkę 
roli lidera (koordynatora) oraz respektowaniu jej 
przez wszystkie ogniwa 

8. Formułowanie 
uprawnień decyzyjnych

−	brak jednej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej 
całościowo za decyzje dotyczące przepływu towarów 
i informacji

−	zły podział, błędne sprecyzowanie i rozmieszczenie 
uprawnień, adekwatnie do zleconych zadań 
i odpowiedzialności

−	zbyt częste zmiany reguł i zasad funkcjonowania 
organizacji

−	zła organizacja pracy wynikająca z niejasno 
określonych celów i zakresów obowiązków 
pracowników

−	występowanie konkurencyjnych celów, interesów lub 
wartości (innych np. dla rady nadzorczej, zarządu, 
pracowników)

−	nieprecyzyjne określenie (zbyt wąskie lub szerokie) 
uprawnień, wywołujące spory kompetencyjne 
pomiędzy kierownikami

−	nadużywanie władzy przez przełożonych, nadmierne 
wymagania wobec pracowników

−	rozbieżności w planowaniu, organizowaniu, 
realizacji i kontrolowaniu przepływów towarów 
oraz towarzyszących im informacji od dostawców 
surowców i materiałów do ostatecznych odbiorców 

−	niewłaściwe kompetencje decyzyjne dotyczące 
przepływów towarów i towarzyszących im 
informacji pomiędzy różnymi działami, komórkami 
i stanowiskami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie, 
produkcję i dystrybucję towarów

9. Stopień formalizacji 
działań 

−	błędne opracowanie przepisów (regulaminów, 
procedur, zasad, wytycznych itp.) warunkujących 
sprawną realizację zadań

−	nagłe zmiany w przepisach i regulacjach prawnych
−	niewłaściwie uregulowane kompetencje osób 

wynikające z błędnego podziału obowiązków, 
uprawnień i zakresów odpowiedzialności

−	niedostosowanie zapisów umów do zmian warunków 
działania

−	niewłaściwe przygotowanie lub błędne zapisy 
kontraktów (umów), w tym regulacji odnoszących 
się do eliminacji konfliktów powstających w trakcie 
współpracy 

−	sprzeczności między pracownikami a systemem 
formalnym, w jakim działają, wynikające 
z różnic interesów, poglądów lub sposobów ich 
wartościowania 

−	niewystarczające standardy jakości w zakresie 
planowania, zarządzania, produkcji i dystrybucji

−	konflikty pomiędzy zleceniodawcą i przewoźnikiem 
związane z niezrozumieniem oczekiwań 
zleceniodawcy (np. niekompletność informacji 
o warunkach transakcji)

−	błędy w wyborze dostawców i przygotowaniu 
kontraktów (w tym zwłaszcza selekcji dostawców, 
certyfikacji i walidacji dostawców, negocjowania 
umów oraz zarządzania tymi umowami)

Źródło: opracowanie własne.
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18. Webber R.A., (1996) Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

19. Weiss J., Hughnes J., (2008) Chcesz dobrej współpracy? Naucz się 
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Review Polska.
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do lepszego planowania i zarządzania w przyszłości. Przedstawione 
w niniejszym opracowaniu propozycje przyczyn konfliktów wystę-
pujących w systemie logistycznym przedsiębiorstwa są efektem 
studiów literatury przedmiotu. W dalszej perspektywie będą one 
analizowane i uszczegóławiane na podstawie badań empirycznych 
pod kątem ich występowania w organizacjach realizujących usługi 
logistyczne. Przedstawiona systematyka jest próbą uporządkowa-
nia dostępnych w literaturze podziałów i zestawień występowania 
konfliktów, w szczególności tych charakterystycznych dla systemu 
logistycznego przedsiębiorstwa.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.
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