
Artykuł - szczegóły

EN Selection determinants of supply strategy in the sustainable development of
enterprises

PL Zaopatrzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego jest podstawą jego
funkcjonowania, jak również powodzenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej
na dynamicznie rozwijającym się runku. Istnieje wiele modeli i strategii
zaopatrzenia, a za kryterium wyboru coraz częściej poza aspektami
ekonomicznymi jest ekologiczność. Zaopatrywanie przedsiębiorstwa w surowce
wtórne jest przejawem szukania możliwości rozwoju gospodarki, nie
umniejszając szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Odpady, które
są efektem działalności gospodarczej i których powstawania nie można uniknąć
przy istniejącej technologii, mogą a nawet powinny stać się surowcami
wtórnymi. Przedsiębiorstwa, które zagospodarowywały odpady niezgodnie z
teorią zrównoważonego rozwoju, czyli lokowały odpady tylko i wyłącznie na
składowiskach, przyczyniły się do degradacji środowiska. Nieprzydatne odpady
w danym miejscu i czasie dla jednego przedsiębiorstwa są pełnowartościowym
surowcem dla innego przedsiębiorstwa. Autorzy w prezentowanym artykule
przedstawią takie możliwości zaopatrywania przedsiębiorstw w surowce
wtórne, jak stała współpraca z kooperantami, szukanie najlepszych ofert
poprzez elektroniczne giełdy odpadów lub u przedsiębiorstw pośredniczących w
obrocie surowcami wtórnymi. Ponadto w pracy zostanie dokonane zestawienie
potencjalnych wad i zalet każdej z opisanych możliwości. Rezultatem artykułu
będzie wskazanie determinant wyboru możliwości zaopatrzenia
przedsiębiorstw w surowce wtórne.

EN For the functioning as well as success and sustaining a competitive edge on
the rapidly expanding market, supply area in manufacturing company is
essential. There are many models and supply strategies, and a selection
criterion beyond the economic aspects are, more and more often,
environmental ones. Supplying companies in secondary materials is a sign of
seeking development opportunities for the economy without diminishing the
chances for meeting the needs of future generations. Wastes generated as a
result of economic activity that can not be avoided with existing technology
can and indeed should be recycled. Companies that treated wastes
incompatibly to the theory of sustainable development, only located them in
landfills, have contributed to environment degradation. Useless wastes in a
given place and time for one company are raw materials of full value for

another company. In the article the authors present such opportunities of
supplying companies in raw materials as permanent cooperation with
cooperators, looking for the best offers through the electronic waste market or
in enterprises which mediate in a trade of recycling materials. Moreover, the
paper includes the specification of potential advantages and disadvantages of
each of the described capabilities. The result of the article will be
identification of determinants which will help to select a proper way of supply
the company in secondary materials.
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