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Wprowadzenie 

Współczesna logistyka może być postrzegana jako dynamicznie rozwi-
jająca się nauka i praktyka zarządzania, zorientowana na realizację zdywer-
syfikowanych celów przedsiębiorstwa. Choć jej rdzeń nieodwołalnie wiąże 
się z dążeniami do zapewnienia dostępności fizycznej do posiadanych 
zasobów w wymiarze czasowym, przestrzennym czy efektywnościowym, 
dzisiejsza logistyka ogniskuje się również na kwestiach dbałości o sprawny 
przepływ informacji, zagadnieniach skutecznego planowania działalności 
podmiotu gospodarczego czy problematyce osiągania satysfakcjonującego 
poziomu obsługi klienta. Poprzez integrację zróżnicowanych obszarów 
funkcjonalnych przedsiębiorstwa, wywiera ona znaczący wpływ na moż-
liwość kreacji korzystnej pozycji konkurencyjnej jednostki gospodarczej 
czy też maksymalizację jej rynkowej wartości.

Wspomniana wielowymiarowość zagadnień towarzyszących współ-
czesnej logistyce podkreślona została w niniejszej publikacji, stanowią-
cej zbiór trzynastu recenzowanych artykułów naukowych odwołujących 
się m.in. do związków logistyki z sferą marketingu, rachunku kosztów, 
finansów przedsiębiorstw, czy gospodarki majątkiem podmiotu go-
spodarczego. Choć podejmowane w monografii zagadnienia wyraźnie 
różnicują się ze względu na swoją tematykę, wszystkie wydają się 
być ważne, aktualne i co szczególnie ważne – istotne z perspektywy 
teorii i praktyki działalności biznesowej. Sam zaproponowany zaś 
tytuł opracowania Logistyka i łańcuchy dostaw. Wyzwania i problemy 
z perspektywy zarządzania i ekonomii trafnie charakteryzuje szeroki 
obszar zainteresowania zespołu badawczego.

W rozdziale 1 pt. Rachunek kosztów logistyki – ewidencjonowanie, 
raportowanie, budżetowanie Anna Misztal podejmuje zagadnienia 
rachunku kosztów logistyki jako podstawowego instrumentu wspiera-
jącego zarządzanie przedsiębiorstwem. Autorka zauważa, iż pozyski-
wanie i analiza kosztów logistyki w zróżnicowanych ujęciach może 
umożliwiać może implementację efektywnych rozwiązań, które będą 
dostarczać wiarygodnych i bieżących informacji dotyczących finanso-
wych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
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Wstęp

Rozdział 2 pt. Controlling ekologiczny a zarządzanie finansami 
w przedsiębiorstwie logistycznym – wybrane problemy autorstwa Anny 
Misztal nawiązuje do tematyki controllingu i raportowania w perspek-
tywie środowiskowej. Zwrócono w nim uwagę na szczególnie istotny 
aspekt wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce 
zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym oraz szeregu korzyści 
wynikających z implementacji tego typu praktyk.

W rozdziale 3 pt. Rozwój e-commerce w sekcji transport i gospo-
darka magazynowa- przypadek Polski i Niemiec Aleksandra Mucha, 
Anna Misztal oraz Magdalena Kowlaska zwracają uwagę na niezwykle 
aktualny temat zawierania i realizowania transakcji gospodarczych 
za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i teleko-
munikacyjnych. Autorki porównują dynamikę i skalę rozwiązań 
e-commerce w sektorze logistycznym na przykładzie rynku polskiego 
i niemieckiego.

Kontynuacją podejmowanej problematyki dotyczącej sprzedaży 
za pośrednictwem Internetu jest rozdział 4, zatytułowany E-commer-
ce jako nowoczesny kanał dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstw 
branży kosmetycznej, autorstwa Nadii Furmann i Hanny Niedźwie-
dzińskiej. Autorki podkreślają z nim, że jednym kluczowych narzędzi 
wspierających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa może być 
dystrybucja oparta na rozwiązaniach e-commerce. Stwierdzenie to jest 
o tyle zasadne, iż Polska stanowi jeden z najszybciej rosnących rynków 
handlu elektronicznego w Europie.

Rozdział 5 pt. Marketingowy wymiar postrzegania produktu lo-
gistycznego na przykładzie transportu drogowego towarów niebez-
piecznych Marii Jasiak i Michała Comporka odnosi się do ważnych 
zagadnień transportu materiałów niebezpiecznych, które ze względu 
na swoje właściwości mogą tworzyć niebezpieczeństwo życia i zdrowia 
ludzkiego, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Autorzy podkreślają 
w nim, że zgodnie z nowoczesnymi uwarunkowaniami prowadzonej 
działalności gospodarczej, analiza i ocena specyfiki realizowanych usług 
logistycznych nie powinna abstrahować od marketingowego wymiaru 
tychże działań, po raz kolejny zwracając uwagę na powiązania marke-
tingu i logistyki w praktyce biznesowej.
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W rozdziale 6 pt. Kastomizacja jako nowoczesny trend w marketingu 
usług logistycznych Natalia Witczak i Michał Comporek podejmują nad 
wyraz aktualną problematykę masowej kastomeryzacji jako narzędzia 
marketingu spersonalizowanego we współczesnych podmiotach go-
spodarczych. Na podstawie badań empirycznych autorzy udowadniają, 
z roku na rok zainteresowanie ofertą skastomizowaną wśród spółek 
sektora TSL wzrasta, zaś ich implementacja przyczynia się do genero-
wania dodatkowych korzyści ekonomicznych.

Rozdział 7 pt. Gospodarka magazynowa i sprzedaż przedsiębiorstwa 
przemysłu maszynowego Borghi s.p.a. w latach 2019-2021 opracowany 
przez Malwinę Kaczyńską i Marzenę Papiernik-Wojderę nawiązuje 
do tematyki gospodarki magazynowej i jej znaczenia w działalności 
współczesnych przedsiębiorstw. Autorki uwydatniają w nim cenne 
spostrzeżenie, iż gospodarka magazynowa nie wiąże się wyłącznie ze 
sferą operacyjną skupioną wokół przemieszczania i przechowywania 
materiałów, surowców, półproduktów czy wyrobów gotowych, ale może 
być również elementem strategii podmiotu gospodarczego.

W rozdziale 8 pt. Doskonalenie gospodarki magazynowej z wyko-
rzystaniem relacyjnej bazy danych Jakub Tworek i Anita Fajczak-Ko-
walska omawiają możliwości zastosowania relacyjnej bazy danych 
w gospodarce magazynowej wybranej spółki logistycznej. Autorzy 
wykazują, iż wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu 
systemów informatycznych i ich zastosowania w logistyce pozwala 
to redukcję problemów wewnętrznych organizacji i znaczący wzrost 
wydajności pracy.

W rozdziale 9 pt. Sprzedaż artykułów wychodzących z asortymentu – 
studium przypadku Marcin Miś i Anita Fajczak-Kowalska przedstawiają 
procesowe podejście dotyczące wycofywania produktu ze sprzedaży, 
wraz ze wszelkimi niezbędnymi decyzjami marketingowymi, handlo-
wymi i logistycznymi, które tym działaniom towarzyszą. 

Rozdział 10 pt. Rola logistyki zwrotnej w kreowaniu pozycji konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa autorstwa Kamila Koszyczarskiego i Mi-
chała Comporka po raz kolejny zwraca uwagę na realia współczesnej 
praktyki gospodarczej, które potwierdzają rosnące zainteresowanie 
problemami związanymi z degradacją przyrody. Autorzy na podsta-

Wstęp
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wie badań własnych konkludują, że społeczeństwo polskie stara się 
w coraz większy sposób postrzegać problemy środowiska naturalnego 
i stosować indywidualne działania mające zminimalizować negatywne 
odziaływanie na przyrodę, mieszczące się w ramach logistyki zwrotnej.

W rozdziale 11 pt. Analiza SWOT przedsiębiorstwa transportu 
chłodniczego Aleksandra Betka i Marzena Papiernik-Wojdera omawiają 
istotę i przydatność analizy SWOT w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
logistycznym. Autorki podkreślają, że choć analiza strategiczna pod-
miotu gospodarczego może być przeprowadzona z wykorzystaniem 
szerokiego spektrum metod, analiza SWOT może być postrzegana jako 
cenne narzędzie umożliwiające identyfikację mocnych i słabych stron 
organizacji oraz towarzyszących jej szans i zagrożeń.

W rozdziale 12 pt. Uwarunkowania makroekonomiczne a poziom 
kapitału obrotowego netto – przypadek spółki transportowej Magdalena 
Kowalska charakteryzuje problematykę wpływu otoczenia dalszego 
na kształtowanie kapitału pracującego w wybranej spółce sektora TSL. 
Autorka zaprezentowała wyniki badania, którego podstawowym celem 
była ocena wpływu wybranych determinant makroekonomicznych 
na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie PKP Cargo 
SA w latach 2010-2022.

Wreszcie w rozdziale 13 pt. Zapasy jako jeden z głównych skład-
ników kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie Magdalena Ko-
walska podkreśla rangę zapasów w procesie gospodarowania aktywami 
obrotowymi, nakierowanym na zapewnianie ciągłości i rytmiczności 
produkcji, minimalizację kosztów własnych przedsiębiorstwa, jak 
również wzrost wartości przychodów ze sprzedaży oraz operacyjnych 
przepływów pieniężnych.

Autorzy mają nadzieję, iż przedłożone opracowanie może stać się 
przyczynkiem do dalszych dyskusji i pogłębionych badań naukowych 
w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, zaś sama mo-
nografia stanie się w oczach czytelnika wartościową lekturą.

Wstęp
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Anna Misztal
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Rachunek kosztów logistyki – ewidencjonowanie, 
raportowanie, budżetowanie

1. Wstęp

Rachunek kosztów logistyki jest podstawowym instrumentem wspie-
rającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego rola jest kluczowa dla 
sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż koszty 
logistyki, w tym ich wysokość oraz struktura decydują o sprawności 
i efektywności procesów logistycznych. Koszty te są wynikiem realnych 
i informacyjnych procesów logistycznych. Ich prawidłowa identyfika-
cja pozwala na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Koszty logistyki to wyrażone w pieniądzu zużycie pracy, przed-
miotów pracy, wydatków czy też zdarzeń nadzwyczajnych, utrzyma-
nia zapasów, które powstają na skutek przepływu dóbr w i pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Rachunek kosztów logistyki jest częścią rachunku 
kosztów przedsiębiorstw, a jego prawidłowa analiza pozwala na opty-
malizację kosztów przedsiębiorstwa.

Opracowanie ma charakter teoretyczny, jego podstawowym celem 
jest zapoznanie czytelnika z wybranymi problemami związanymi 
z rachunkiem kosztów logistyki. Punktem wyjścia jest przegląd wybra-
nych definicji rachunku kosztów logistyki. W dalszej części dokonano 
klasyfikacji kosztów logistyki, omówiono ich funkcje, zasady ewiden-
cjonowania oraz wybrane zagadnienia związane z ich budżetowaniem. 
Przegląd literatury przedmiotu dokonano na podstawie bazy Web of 
Science oraz Scopus.
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2. Rachunek kosztów logistyki – definicje, rodzaje, 
funkcje

Rachunek kosztów logistyki jest podstawowym instrumentem 
wspierającym zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Koszty logi-
styki w literaturze przedmiotu są różnorodnie definiowane. Ich mia-
nem można określić „pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji 
majątkowej przedsiębiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacją 
i kontrolą pozatechnologicznych procesów przemieszczania w czasie 
i przestrzeni wszystkich form materiałów1”, bądź też „wyrażone w pie-
niądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki 
finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które 
są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie 
i między przedsiębiorstwami, a także utrzymania zapasów2”. Koszty 
logistyki można definiować również jako „pieniężne odzwierciedle-
nie zużycia majątku przedsiębiorstwa, usług obcych, pracy żywej 
oraz inne wydatki zaliczane do kosztów oraz koszty kalkulacyjne 
związane bezpośrednio lub pośrednio ze zdefiniowanymi procesami 
logistycznymi3”.

Koszty logistyki zdaniem wielu badaczy są swego rodzaju ilo-
ściowym pomiarem innowacyjności, skuteczności i efektywności 
działalności logistycznej przedsiębiorstwa4. Co więcej można uznać, 
że koszty logistyki są podstawowym wskaźnikiem rozwoju gospo-
darczego kraju5.

1 Kufel L.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. Wydawnictwo AE, Wrocław 1990.

2 Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 265.

3 Kes Z.: Składowe i definicje kosztów logistyki. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 506, 2018, s. 41.

4 Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. ILiM, Poznań 2003, s. 2; Gołemb-
ska E: (red.), Kompendium wiedzy o logistyce. wyd. III. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 44.

5 Santoso S., Nurhidayat R., Mahmud G., Arijuddin A.M.: Measuring the Total 
Logistics Costs at the Macro Level: A Study of Indonesia. Logistics, 5, 2021, 
s. 68.

Anna Misztal
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Mnogość ujęć definicyjnych kosztów logistyki powoduje, że w lite-
raturze przedmiotu można znaleźć różne ich klasyfikacje. Podstawowe 
obszary w jakich powstają koszty logistyki to transport ładunków, 
manipulacje ładunkiem, jego magazynowanie, proces zamawiania6.

W literaturze przedmiotu koszty logistyki dzielone są według róż-
nych kryteriów. Przykładem może być tu podział na7:
–	 koszty bezpośrednie i pośrednie;
–	 koszty stałe i zmienne;
–	 koszty zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
–	 koszty materialne i niematerialne;
–	 koszty opracowania logistycznego oraz przedsięwzięć zlecanych 

przez logistykę;
–	 koszty ściśle logistyczne.

Rachunek kosztów logistyki to „podsystem rachunku kosztów, 
którego zadaniem jest gromadzenie, klasyfikowanie, rozliczanie, 
kalkulowanie oraz analizowanie kosztów związanych ze sferą logi-
styki8”. Można go przedstawić w tradycyjnym, wąskim ujęciu, bądź 
też szerokim. W tym pierwszym ogranicza się on do pomiaru, ewiden-
cji, rozliczania i kalkulacji kosztów. Z kolei w interdyscyplinarnym 
rozumieniu rachunek kosztów rozpatrywany jest szerzej, postrzega 
on rachunkowość zarządczą jako element strategicznego rozwoju 
przedsiębiorstwa (zarządzanie kosztami zorientowanymi na strategię 
konkurencji)9.

System rachunku kosztów logistyki ma za zadanie dostarczać 
informacji zarządzającym na temat tychże kosztów. Może być on 
zintegrowany z systemem rachunkowości finansowej, lub też być pro-

6 Michałowska K.: Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych. Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia, nr 61, 2013.

7 Szałek B.: Logistyka: wstęp do problematyki Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

8 Kowalak R.: Logistyka we współczesnym przedsiębiorstwie. [w:] M. Biernacki, 
R. Kowalak, Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wy-
dawnictwo UE, Wrocław 2010, s. 96.

9 Nowak E. (red.): Strategiczne zarządzanie kosztami. Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2006.

Rachunek kosztów logistyki – ewidencjonowanie, raportowanie, budżetowanie
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wadzony oddzielnie, dzięki wdrożeniu wyspecjalizowanych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych. System rachunku kosztów logistyki 
obejmuje następujące pozycje10:
–	 identyfikacja i ewidencja kosztów logistyki, 
–	 rozliczanie i kalkulowanie kosztów logistyki na nośniki kosztów
–	 analiza i ocena kosztów logistyki,
–	 raportowanie. 

Inne podejście wskazuje, że do komponentów rachunku kosztów 
logistyki można zaliczyć11:
–	 system ewidencji kosztów logistyki,
–	 klasyfikację kosztów logistyki,
–	 rozliczanie kosztów logistyki,
–	 kalkulację kosztów logistyki,
–	 system sprawozdawczy kosztów logistyki,
–	 analizę kosztów logistyki.

Jednym z kluczowych warunków z punktu widzenia zarządzania 
strategicznego jest integracja wszystkich odmian rachunku kosztów. 
Dobrze zaprojektowany rachunek kosztów logistyki jest kluczowym 
narzędziem zarządzania kosztami. Ponadto rachunek kosztów powinien 
umożliwić12:
–	 badanie kosztów logistyki oraz wyznaczanie prognoz poszczegól-

nych pozycji kosztów,
–	 ocenę wpływu kosztów logistyki na wyniki finansowe,
–	 kontrolę poziomu kosztów,
–	 ocenę osiągniętych celów, zadań, planów oraz budżetów w obszarze 

logistyki przez poszczególne ośrodki odpowiedzialności,
–	 wybór optymalnego wariantu działania logistyki, a także struktury 

zasobów koniecznych do ich realizacji,
–	 zmniejszenie kosztów logistyki.

10 Lew G.: Rachunek kosztów logistyki w przedsiębiorstwach handlowych. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343, 2014.

11 Biernacki M. Kowalak R.: Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsię-
biorstwem. Wydawnictwo UE. Wrocław 2010.

12 Gmińska R.: Rachunek kosztów logistyki jako narzędzie zarządzania kosztami. 
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 252, 2012, s. 134. 
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Rachunek kosztów logistyki spełnia szereg funkcji, w tym13:
–	 funkcję informacyjną, dostarcza informacji na temat kosztów logi-

styki,
–	 funkcję rejestracyjną, tworzy podsystem systemu rachunkowości,
–	 klasyfikacyjną, związaną z grupowaniem i zapisywaniem kosztów 

na odpowiednich kontach,
–	 sprawozdawczą, uwzględnianie kosztów logistyki w sprawozdaniach 

finansowych, 
–	 analityczną, badanie i analizy informacji na temat kosztów wyni-

kających z rachunku kosztów logistyki,
–	 optymalizacyjną, pozwalającą na podejmowanie optymalnych decyzji,
–	 motywacyjną, pozwalającą między innymi na opracowanie systemu 

oceny pracowników,
–	 kontrolną, związaną z kontrolą kosztów logistyki.

Do nowoczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej wykorzy-
stywanych w logistyce należy zaliczyć14:
–	 zrównoważoną kartę wyników,
–	 analizę porównawczą pozycji konkurentów (benchmarking, com-

petitor accounting),
–	 zarządzanie działaniami (activity based management),
–	 budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań (activity ba-

sed budgeting),
–	 rachunek kosztów łańcucha wartości (value chain costing),
–	 analiza czynników kosztotwórczych (cost drivers analysis),
–	 rachunek rentowności klientów (customer account profitability),
–	 rachunek kosztów cyklu życia (life cycle costing),
–	 rachunek kosztów docelowych (target costing),
–	 system redukcji kosztów (Kaizen costing),
–	 rachunek kosztów jakości (cost of quality).

13 Biernacki M., Kowalak R.: Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-
cław 2010, s. 68-69.

14 Świderska G.K.: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie in-
formacyjnym przedsiębiorstwa. [w:] G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów 
i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.
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Należy wskazać, że koszty logistyki, choć trudne do prawidłowe-
go skwantyfikowania, wiążą się z realizacją określonych procesów 
logistycznych. Procesowe ujęcie kosztów powoduje zwiększenie 
przejrzystości kosztów, bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów, 
alokację świadczeń wewnątrz firmy w segmencie kalkulacji kosztów 
produktów i usług15.

Podejście procesowe związane jest z koniecznością zastosowania 
rozliczania kosztów za pomocą metody ABC. Rachunek ten jest w tym 
przypadku bardziej zasobny w informacje, eliminuje przy tym uśred-
nianie i arbitralność w alokowaniu kosztów pośrednich16. Umożliwia 
on pomiar kosztów i efektów działań przedsiębiorstwa, zasobów oraz 
poszczególnych pozycji kosztów. Użyte aktywa są rozliczane na po-
szczególne działania związane z wysyłką, obsługą klienta, realizacją 
zamówień, a w dalszej kolejności działania są rozliczane na obiekty 
kosztów, w tym produkty dostarczane odbiorcom. Podstawowym celem 
rachunku kosztów logistyki „jest identyfikacja zróżnicowanej koszto-
chłonności oraz rentowności wynikającej z dostarczania poszczegól-
nym klientom różnych kombinacji portfela produktów wraz z obsługą 
logistyczną17”. Rachunek kosztów działań prowadzony jest w czterech 
etapach: identyfikacji istotnych działań występujących w przedsiębior-
stwie, określeniu kosztów działań, określenie nośników kosztów działań 
i rozliczanie kosztów pośrednich poszczególnych działań na produkty. 
Rachunek kosztów działań stwarza liczne problemy związane z pra-
widłową identyfikacją działań oraz określeniem nośników kosztów, co 
wynika ze złożoności procesów zachodzących w biznesie18.

15 Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K.: Zarządzanie procesami 
w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Difin, Warszawa 2011.

16 Rasała R.: Co warto wiedzieć o rachunku kosztów działań przed jego wdroże-
niem w firmie?. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 7, 2012.

17 Płaczek E.: Zarządzanie kosztami działań logistycznych. Studia Ekonomiczne. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 251, 2015, 99.

18 Michałowska K.: Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych. Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia, nr 61, t. 2, 2013, s. 325–334.
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3. Ewidencjonowanie i raportowanie kosztów logistyki

Ewidencjonowanie kosztów logistyki obejmuje rachunek kosztów 
w układzie rodzajowym lub rachunek według miejsc powstawania 
kosztów. Pierwszy z nich oparty jest na rozdzieleniu kosztów czynni-
ków produkcji i kosztów usług logistycznych świadczonych przez inne 
podmioty gospodarcze. Zgodnie z podziałem funkcjonalnym podstawą 
dla wydzielenia kosztów jest miejsce ich powstawania (tworzy się 
macierz miejsc powstawania kosztów dla ewidencji kosztów logistyki 
podmiotu gospodarczego)19.

Ewidencja kosztów logistyki w układzie rodzajowym może obej-
mować następujące pozycje20:
–	 koszty zaopatrzenia:
–	 koszty zaopatrzenia,
–	 koszty transportu,
–	 organizacji zamówień,
–	 pozostałe koszty,
–	 koszty magazynowania:
–	 koszty składowania,
–	 koszty obsługi zapasów,
–	 koszty pozostałe,
–	 koszty dystrybucji:
–	 koszty transportu,
–	 koszty opakowań,
–	 koszty składowania odpadów:
–	 koszty transportu odpadów,
–	 koszty składowania.

Ewidencja kosztów według miejsc ich powstawania dostarcza 
znacznie więcej cennych z punktu widzenia zarządzania danych 

19  Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydaw-
niczy ABC, Kraków 2000, s. 19; Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu 
logistyką. Controlling operacyjny. Controlling procesów. Controlling zasobów. 
Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s.193.

20 Skoczylas K.: Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie. Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s.43.
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i informacji. W jej ramach można wyodrębnić następujące konta 
kosztów21:
–	 wydziałowe, do których zaliczyć należy m.in. koszty transportu 

wewnętrznego, koszty magazynowe, 
–	 zarządu, w tym utrzymania działu zaopatrzenia, magazynów, wy-

nagrodzenia pracowników magazynu, koszty badań i analiz, koszty 
opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, itd.,

–	 zakupu, w tym koszty związane z działaniami poprzedzającymi 
przyjęcie materiałów, towarów do magazynów nie wchodzących 
w cenę nabycia,

–	 sprzedaży, to koszty reprezentacji i reklamy, udziału w targach, 
akcyza, odpisy materiałów i towarów powstałe na skutek zniszcze-
nia, koszty napraw gwarancyjnych, koszty opakowań, załadunku 
i przeładunku itp.,

–	 koszty działalności handlowej, w tym wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w sklepach, utrzymania sklepów, koszty podróży 
i delegacji związane ze sprzedażą, koszty prac remontowych.
Rachunek kosztów logistyki, nie jest odrębnym rachunkiem kosz-

tów, stanowi natomiast jego zintegrowaną część, której zadaniem 
jest usprawnianie procesów decyzyjnych dotyczących zarządzania 
sferą logistyki w przedsiębiorstwie22. Należy jednakże podkreślić, 
że ewidencja kosztów logistyki sprawia szereg trudności. Po pierwsze 
w przedsiębiorstwach występuje wysoki poziom spójności procesów 
zachodzących, który może powodować trudności związane z organi-
zacją rachunkowości. Po drugie, złożona struktura kosztów logistyki 
może stanowić poważne utrudnienie, czy wręcz uniemożliwienie do-
konania kalkulacji zgodnie z przyjętymi klasyfikacjami. Ponadto samo 
wyodrębnienie kosztów logistyki spośród typowych kosztów układu 
rodzajowego i funkcjonalnego jest niezwykle trudne23.

21 Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. ODDK, Gdańsk 2000, 
s. 305-306.

22 Ficoń K: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Impuls Plus 
Consulting, Gdynia 2001, s. 351.

23 Kowalska S., Rubik J., Skibińska W.: Współczesne rachunki kosztów w logi-
styce. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2020.
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Raportowanie kosztów logistyki ma kluczowe znaczenie dla ana-
lizy, oceny, kontroli oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. 
Zasadniczym zadaniem raportów jest przekazywanie pełnej i rzetelnej 
informacji na temat obszarów, skali i wielkości generowanych kosz-
tów. Dobrze sporządzone wytyczne, zgodnie z przyjętymi standardami 
i wymogami, powinny charakteryzować się jasnością, przejrzystością, 
brakiem sprzeczności, jednolitym formatem, umożliwiać porównywanie 
wielkości, wskazaniem wyjątków i zdarzeń incydentalnych. Ponadto 
raporty powinny być sporządzane w założonych terminach, być zgodne 
ze stanem faktycznym. Treści w formie tekstowej powinny być uzu-
pełniane materiałami graficznymi24.

Raport kosztów logistyki powinien dostarczyć szeregu ważnych 
informacji koniecznych do efektywnego wspomagania zarządzania 
operacyjnego i strategicznego. Raporty mogą być sporządzane w for-
mie rejestrów w układzie rodzajowym, bądź też jako rejestr zbiorczy 
kosztów logistyki określonego podsystemu (koszty logistyki obejmują 
tutaj koszty fizycznego przemieszczania się dóbr rzeczowych, koszty 
gospodarki magazynowej oraz koszty informacji logistycznych)25.

Inny podział raportowania kosztów logistyki może obejmować 
koszty zamawiania surowców, ich transportu, składowania, utrzymania 
zapasów surowców, koszty produkcji, koszty zamawiania wyrobów 
gotowych, koszty transportu wyrobów gotowych26.

24 Sierpińska M. (red.): System raportowania wyników w controllingu operacyj-
nym. Vizja Press & IT, Warszawa 2007, s. 56; Gad J., Walińska E.: Podstawy 
rachunkowości [w:] Ekonomia finanse prawo gospodarcze. Podręcznik dla sę-
dziów i prokuratorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Krajowa Szkoła 
Sądownictwa i Prokuratury, Łódź-Lublin 2015, s. 45-56; Bilski P., Zawadzki B.: 
Raportowanie w rachunkowości XXI wieku – ocena informacji, ujawnienia niefi-
nansowe. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Rachunko-
wość XXI wieku, 2020, s. 40-29.

25 Kowalska S., Rubik J., Skibińska W.: op. cit., s. 84-88; Karmańska A.: Ra-
chunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa 2006, s. 285.

26 Beier F.J., Rutkowski K.: Logistyka. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2004, s. 208-211.

Rachunek kosztów logistyki – ewidencjonowanie, raportowanie, budżetowanie



20

4. Budżetowanie kosztów logistyki

Budżetowanie jest procesem wpływającym na jakość zarządzania 
strategicznego przedsiębiorstwem, przy czym należy podkreślić, że spo-
rządzanie budżetów, ich zawartość i zakres uzależnione są od prowa-
dzonej działalności gospodarczej. Ich efekt jest pochodną możliwości 
dostosowania budżetowania do rodzaju prowadzonej działalności.

Budżet można rozumieć jako zestawienie planowanych wpływów 
oraz wydatków, sporządzanych w formie pisemnej dla konkretnego 
okresu27. Sporządzanie budżetu ma charakter procesowy, obejmuje 
fazy tworzenia, realizacji, kontroli wraz z zamknięciem28. Opracowanie 
budżetów może odbywać się, w zależności od przyjętych założeń, celów 
i procedur, za pomocą kilku metod, w tym budżetowania odgórnego, 
oddolnego, przyrostowego, od zera, statycznego i dynamicznego29.

Budżetowanie kosztów logistyki pozwala na mobilizację do okreso-
wego planowania kosztów działalności logistycznej w ustalonym przez 
zarządzających układzie kosztów, koordynację, współpracę oraz poprawę 
w sposobie komunikacji, dostarczanie podstaw dla przeprowadzenia 
kontroli i oceny dokonań, zapewnianie informacji i danych niezbędnych 
do wdrożenia efektywnych systemów motywacyjnych, lepsze rozpozna-
nie w zakresie pojawiania się poszczególnych pozycji kosztów logistyki30.

Niewątpliwie wraz z rozwojem nowoczesnych systemów informa-
cyjno-komunikacyjnych rozwinęły się również systemy do budżetowa-
nia i raportowania, które pozwoliły na zautomatyzowanie planowania 

27 Barańska M.: Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów 
podyplomowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (88/1), 2017, 
s. 589-602.

28 Barańska M.: Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach – prezentacja 
wyników badań empirycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 
4/2018 (94), cz. 1, s. 168.

29 Czubakowska K.: Budżetowanie w controllingu. ODDK, Gdańsk 2004, s. 83-92. 
30 Dyduch A.: Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym. 

Lasy Państwowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
nr 252, 2012; Kaszuba-Perz A., Rokita S.: Rola rachunkowości w systemie in-
formacyjnym wspierającym zarządzanie logistyką. Humanities and Social Scien-
ces, 2014, vol. XIX, 21 (4/2014), s. 57-66.
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kosztów transportu i magazynowania. W obrębie kosztów logistyki 
istotne znaczenie ma integracja budżetu sprzedaży z systemem pro-
dukcji, co pozwala na zapewnienie spójności danych pozwalających 
na tworzenie modeli planowania logistyki.

Budżetowanie kosztów transportu zintegrowane z budżetem sprze-
daży jest systemem, który wspomaga budżetowanie kosztów dostaw 
do sieci handlowych, hurtowni, czy też odbiorców. Dzięki czemu 
możliwe jest planowanie kosztów operatora logistycznego, czy też floty 
własnej. Współczesne systemy informatyczne umożliwiają integrację 
modelu planowania kosztów transportu i budżetu sprzedaży. Występuje 
tu choćby możliwość zastosowanie stawek jednostkowych i wdrożenie 
współczynnika logistycznego, które to usprawniają przygotowanie 
budżetów kosztów transportu31.

Systemy informacyjne pozwalają na budżetowanie kosztów magazy-
nowania, wspierając planowanie wielkości kosztów stałych i zmiennych 
w magazynach oraz centrach logistycznych. Budżetowanie kosztów 
magazynowych odbywa się zazwyczaj za pomocą odpowiednich wzor-
ców pozwalających na planowanie kosztów najmu, mediów, kosztów 
ochrony mienia oraz innych pozycji kosztów stałych32.

Kalkulacja wskaźników logistycznych, będąca elementem bu-
dżetowania, stanowi ważny element wspierający analizę dostaw, ich 
warunków, w przekroju bądź to kanałów dystrybucji, bądź klientów. 
Poprawne i wiarygodne wskaźniki KPI pozwalają na dokonywanie 
sensownych i realnych założeń planistycznych, a także umożliwiają 
lepszą trafność budżetów oraz samych prognoz.

Budżetowanie zakupów oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
do planowania i integracji z modelem budżetowania produkcji umożli-
wia ocenę popytu na surowce, materiały i komponenty33.
31 Barcik R., Jakubiec M.: Zarządzanie kosztami w transporcie. Logistyka, nr 4, 

2010.
32 Szczypa P.: Budżetowanie kosztów magazynowych w przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 868, 
2000, s. 103-109.

33 Emerling I.: Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jakością. 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 471, 2017, 
s. 135-144.
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Należy tutaj wspomnieć o alokacji kosztów logistyki w modelach 
controllingu rentowności sprzedaży przy czym wykorzystanie jako 
klucza alokacji danych operacyjnych odnośnie zrealizowanych wysyłek 
umożliwia przypisanie kosztów do odpowiednich obiektów34.

5.  Podsumowanie

Procesy globalizacji, wzrost poziomu konkurencyjności oraz 
uwarunkowania geopolityczne powodują, że zarządzający przedsię-
biorstwami stają przed nowymi wyzwaniami. Skuteczne zarządzanie 
organizacją we współczesnych uwarunkowaniach rynkowych niesie 
za sobą konieczność posiadania umiejętności odpowiedniego i szyb-
kiego zarządzania ryzykiem oraz wymaga reagowania na pojawiające 
się w otoczeniu rynkowym szanse i zagrożenia.

Powstaje konieczność dokładnej analizy danych i informacji. W tym 
kontekście na znaczeniu zyskuje rachunek kosztów logistyki, który jest 
kluczowy z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Pozyskiwanie 
i analiza kosztów w różnych ujęciach pozwala na wdrożenie rozwiązań, 
które dostarczają wiarygodnych i bieżących informacji dotyczących 
kosztów i miejsc ich powstawania.

W praktyce biznesowej rachunek kosztów logistyki odgrywa coraz 
to większe znaczenie, gdyż koszty te mają duży udział w ogólnych 
kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa ważne jest odpowiednie zarządzanie nimi, gdyż to 
pozwala na wdrażanie efektywnych rozwiązań, nie tylko w sferze 
logistyki, ale również produkcji i w pozostałych obszarach funkcjo-
nalnych przedsiębiorstwa.

Rachunek kosztów logistyki przynosi organizacji szereg korzyści, 
w tym pozwala na dokładne poznanie przyczyn powstawania kosztów 
logistyki, wskazania obszarów działań nieefektywnych, umożliwia 
precyzyjną kalkulację kosztów produkcji wraz z uwzględnieniem 
34 Skoczylas K., Skoczylas L.: Miejsce i znaczenie budżetu zakupów w zarządza-

niu przedsiębiorstwem. TTS Technika Transportu Szynowego, r. 22, nr 12, 2015, 
1375-1379.
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kosztów logistyki. Jest on również ważnym narzędziem motywującym 
kierownictwo do analizy procesów logistycznych oraz do efektywne-
go zarządzania zasobami, umożliwia również określenie rentowności 
kanałów dystrybucji.
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Controlling ekologiczny a zarządzanie 
finansami w przedsiębiorstwie logistycznym – 

wybrane problemy

1. Wstęp

Idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z kluczowych i najczęściej 
omawianych koncepcji, zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w roz-
ważaniach teoretycznych. Przenika ona do wszystkich aspektów życia 
społeczno-gospodarczego, do obszaru finansów i zarządzania, w tym 
do rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Powstają nowe kierunki 
i dyscypliny naukowe oraz rozwiązania ukierunkowane na poprawę 
jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń.

Jednym z przejawów wdrożenia koncepcji w praktykę zarządzania 
przedsiębiorstwem jest controlling ekologiczny, będący systemem 
planowania, kontroli i dostarczania informacji, po to, aby umożliwić 
organizacji osiąganie korzyści społecznych i ekologicznych. Rolą 
controllingu ekologicznego jest wskazywanie zadań i celów środo-
wiskowych, planowanie i zarządzanie surowcami i zużyciem energii, 
a także dostarczanie wszystkich istotnych informacji ekologicznych 
w zakresie kosztów, a także motywowanie pracowników i wspieranie 
działań efektywnych ekologicznie.

Podstawowym celem opracowania jest omówienie podstawowych 
zagadnień związanych z controllingiem ekologicznym, jego istotą, celami 
oraz powiązaniami pomiędzy controllingiem ekologicznym a zarządzaniem 
finansami przedsiębiorstwa logistycznego. W opracowaniu wykorzystano 
monografie i artykuły naukowe dostępne w bazie Scopus i Web of Science.
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2. Controlling ekologiczny – istota, zadania, funkcje

Controlling ekologiczny, zaliczany do tzw. „nowej fali”, rozwinął 
się na początku XX wieku. Jego genezy należy upatrywać w zmianach 
jakie zachodziły we współczesnym świecie, wzrostem znaczenia kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju, a także koniecznością racjonalnego 
gospodarowania zasobami. Niewątpliwie duże znaczenie w jego roz-
woju odegrały globalizacja, wzrost poziomu konkurencyjności oraz 
świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Controlling ekologiczny (ang. eco-controlling) to ustalanie celów 
ekologicznych przedsiębiorstwa, planowanie i kontrola wykorzystania 
zasobów, ocena wpływu działalności na społeczeństwo i środowisko 
naturalne. Jego zadaniem jest dostarczanie danych i informacji klu-
czowych dla stabilnego rozwoju społeczno-ekologicznego podmiotów 
gospodarczych1.

Eco-controlling to nowy trend polityki środowiskowej przedsię-
biorstwa w zakresie ochrony środowiska. Jego miejsce i rola znajduje 
się w systemie kontroli przedsiębiorstwa w warunkach ciągłych zmian 
otoczenia gospodarczego i wyzwań środowiskowych2.

Controlling ekologiczny to systemowe i ciągłe wspomaganie zarzą-
dzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, u którego podstaw leży wska-
zywanie celów środowiskowych, planowanie i kontrola wykorzystania 
surowców oraz energii, emisji szkodliwych substancji do środowiska 
naturalnego, racjonalna gospodarka odpadami, a także motywowanie 
pracowników do realizacji zadań przyjaznych środowisku naturalnemu3.

Ekologiczny controlling może dostarczać informacji zarówno 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom. Jego zadaniem jest 

1 Nesterak J.: Controlling zarządczy. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warsza-
wa 2015.

2 Matukova H., Khrapkina V., Bahashova N., Matukova-Yaryha D., Levits-
kaia A.: Eco-Controlling: Prospects for the Environmental Policy in Enterprise 
Management. SHS Web Conf., 100, 05011, 2021.

3 Borys G.: Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekolo-
giczna. [w:] B. Micherda (red.). Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań 
światowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
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uwzględnienie zmian zachodzących w zasobach naturalnych w wyniku 
działań zarządczych oraz zbadanie kosztów środowiskowych. W tym 
celu eco-controlling monitoruje produkcję oraz gromadzi, przetwarza, 
analizuje dane i informacje związane ze środowiskiem4.

Controlling ekologiczny, obok zrównoważonego raportowania, jest 
narzędziem odpowiedzialnym za zrównoważoną produkcję i działalność 
przedsiębiorstwa, w tym umożliwia firmom i korporacjom prezento-
wanie ich wyników w zakresie bioróżnorodności, zmian klimatu czy 
kwestii związanych z rozwojem społecznym, w tym praw człowieka, 
wpływu na lokalne zbiorowości, poprawy jakości pracy5.

Controlling ekologiczny obejmuje traktowanie transakcji bizneso-
wych przez pryzmat działań wpływających na stan środowiska natu-
ralnego, ujawnianie danych i informacji o wpływie firmy na otoczenie 
zewnętrzne, komunikowanie efektów przedsiębiorstwa w zakresie reali-
zacji działań ekologicznie odpowiedzialnych. Controlling ekologiczny 
ma na celu zbieranie, analizę i przekazywanie danych i informacji dla 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat efektywności 
energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, 
zużycia środków chemicznych i metali odpadowych, kontrolę łańcu-
chów dostaw i jakości oferowanych produktów6.

Informacje w ekologicznym controllingu mogą mieć charakter 
pieniężny i/lub niepieniężny, przy czym większość osób odpowiedzial-
nych za jego wdrożenie próbuje przekształcać informacje jakościowe 
w ilościowe. Poza tym dane na temat wpływu na środowisko natu-
ralne mogą obejmować zarówno pozytywne działania, jak i te, które 
przyczyniają się do degradacji zasobów przyrody. Dane niefinansowe, 

4 Zeman Z., Gabor A., Judit B., Gal Z.: The role of controlling in sustainable 
development and competitiveness. Modern Science, nr 2, 2018.

5 Macellari M., Yuriev A., Testa F., Boiral O.: Exploring bluewashing practices of 
alleged sustainability leaders through a counter-accounting analysis. Environ. Im-
pact Assess. Rev, nr 86, 106489, 2021; Adhariani D., Roof E.: Readability of sus-
tainability reports: Evidence from Indonesia. J. Account. Emerg. Econ, nr 10, 2020.

6 Cantele S., Tsalis T.A., Nikolaou I.E.: A New Framework for Assessing the 
Sustainability Reporting Disclosure of Water Utilities. Sustainability, nr 10, 433, 
2018; Geerts M., Dooms M.: Sustainability Reporting for Inland Port Managing 
Bodies: A Stakeholder-Based View on Materiality. Sustainability, 12, 1726, 2020.
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które są udostępniane interesariuszom wewnętrznym pozwalają im 
na lepsze zrozumienie obowiązków zarządczych w realizacji działań 
ekologicznie odpowiedzialnych, a tym samym poprawiają jakość tych 
działań i wspierają wdrażanie nowych programów środowiskowych7.

Controlling ekologiczny składa się z wielu aspektów technicznych, 
które wspierają i kierują rozwojem i działalnością organizacji oraz sta-
nowi podstawę przekazywania wiedzy na temat ekologicznej odpowie-
dzialności. Controlling ekologiczny stanowi swoisty pomost pomiędzy 
przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami a społeczeństwem. 
Umożliwia on wprowadzanie na bieżąco zmian oraz odpowiadanie 
na ryzyka pochodzące z wnętrza i z otoczenia organizacji8. 

Controlling ekologiczny przynosi przedsiębiorstwom następujące, 
kluczowe grupy korzyści9:
–	 obniża koszty, co jest rezultatem zmniejszenia nakładów na surowce 

i energie, recykling odpadów, czy też eksploatacje maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych,

–	 poprawia relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrzny-
mi, pozwala również na lepsze komunikowanie zainteresowanym 
stronom informacji z zakresu podejmowania działań przyjaznych 
środowisku naturalnemu,

–	 poprawia pozycję konkurencyjną oraz zwiększa możliwości eks-
pansji rynkowej, w tym wchodzenie na nowe rynki zbytu a także 
zapewnia odpowiednią jakość wytwarzanych produktów.
Controlling ekologiczny pełni następujące podstawowe funkcje 

(role) w przedsiębiorstwie10:

7 Rahman S.R., Muttakin M.B.: Corporate Environmental Reporting Practices in 
Bangladesh—A Study of Some Selected Companies. Cost Manag. nr 33, 2005; 
Belal A.R., Copper S.M., Khan N.A.: Corporate Environmental Responsibility 
and Accountability: What Chance in Vulnerable Bangladesh. Crit. Perspect. Ac-
count., nr 33, 2015.

8 Bebbington J., Rubin A.: Accounting in the Anthropocene: A roadmap for stew-
ardship. Accounting and Business Research, nr 52:5, 2022.

9 Kochalski C.: Spojrzenie controllingowe i finansowe na kwestie ekologiczne 
w przedsiębiorstwie. [w:] C. Kochalski: Zielony controlling i finanse Podstawy 
teoretyczne. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

10 Kochalski C.: ibidem, 2016.
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–	 konsultanta, stanowiąc narzędzie wspierające zarząd w tworzeniu 
nowego modelu biznesu,

–	 agenta zmian, jeżeli controlling pełni ważną rolę w procesie decy-
zyjnym dotyczącym zmiany modelu biznesowego,

–	 doradcy, wspiera proces podejmowania decyzji środowiskowych,
–	 bazy informacyjnej, usprawniając procesy biznesowe zachodzące 

w organizacji.

3. Miejsce controllingu w rachunkowości ekologicznej 
i w zintegrowanej rachunkowości środowiskowej 
przedsiębiorstwa

Controlling ekologiczny jest częścią systemu rachunkowości przed-
siębiorstwa. W systemie rachunkowości ekologicznej występuje on 
obok ujmowania, analizowania oraz przekazywania informacji, oraz 
audytu ekologicznego, który jest systematyczną, prowadzoną na bie-
żąco kontrolą procesu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. 

Z kolei zintegrowana rachunkowość środowiskowa obejmuje na-
stępujące elementy składowe: identyfikację przedmiotu działalności 
środowiskowej, pomiar, prezentację wyników, analizę ex post i ex ante 
dokonań środowiskowych, wykorzystanie informacji środowiskowej 
(w tym m.in. eco-controlling, audyt środowiskowy i zbilansowana karta 
dokonań) oraz integracja z systemem zarządzania środowiskowego11.

Controlling ekologiczny obejmuje trzy grupy metod12:
11 Ferens A.: Rachunkowość jako system pomiaru dokonań jednostki gospodarczej 

w środowisku przyrodniczym. [w:] J. Adamek, T. Orzeszko (red.): Rola podmio-
tów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowa-
niu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, nr 297, 2013; Balicka A.: Controlling ekologiczny 
w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, nr 399, 2015.

12 Sommer P.: Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem. [w:] A. 
Kryński, M. Kramer, A.F. Caekelbergh (red.). Zintegrowane zarządzanie środowi-
skiem: systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, 
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
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–	 uwzględniające aspekty finansowe (analiza aktywności pod kątem 
ochrony środowiska naturalnego),

–	 uwzględniające aspekty ekologiczne, ukierunkowanie controllingu 
ekologicznego na ewidencję i sterowanie wpływem działalności 
gospodarczej na środowisko naturalne,

–	 zintegrowane pod względem ekonomicznym i ekologicznym, obej-
mujące monitorowanie, ocenę i kierowanie skutkami finansowymi 
w kontekście ekologii. 
W praktyce gospodarczej wsparciem dla controllingu ekologicznego 

są instrumenty, które powinny charakteryzować się dostosowaniem 
do aktualnych trendów ochrony przyrody, powinny udostępniać in-
formacje o środowisku naturalnym, być kompletne, kompleksowe 
i aktualne oraz wykazywać się prostotą i przejrzystością.

Do instrumentów controllingu ekologicznego można zaliczyć13:
–	 analiza ABC, kryterialna analiza ważności podejmowanych inicja-

tyw,
–	 analiza podmiotów lub łańcucha wartości, ocena, które podmioty 

mają wpływ na środowisku i określenie ich znaczenia w procesie de-
cyzyjnym,

–	 zrównoważona karta wyników, uwzględniająca wszystkie kluczowe 
aspekty i pola działania,

–	 systemy współczesnego rozpoznania, określenie szans i ryzyk,
–	 analiza kosztów i korzyści,
–	 ekologiczny benchmarking, porównanie się innymi firmami, które 

również realizują cele środowiskowe,
–	 proekologiczna analiza wartości użytkowej,
–	 analiza portfolio środowiskowego,
–	 ocena następstw produktu/analiza linii produktu,
–	 ekobilansowanie produktu,
–	 analiza procesowa,
–	 analiza ryzyka,
–	 analiza czynników wejściowych i wyjściowych,
–	 analiza scenariuszy rozwoju,

13 Balicka A.: Controlling ekologiczny…, op. cit., 2015, s. 18-19.
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–	 ocena następstw techniki i technologii,
–	 audyt środowiskowy,
–	 raport ekologiczny,
–	 systemy wskaźników środowiskowych,
–	 rachunek kosztów środowiskowych,
–	 ocena oddziaływania na środowisko.

Działania ekologiczne, czy też szerzej ujmując w zakresie zrów-
noważonego rozwoju w odniesieniu do controllingu powinny wpły-
wać na sytuację finansową przedsiębiorstw. Tym samym controlling 
ekologiczny powinien stanowić ważny element współgrający z oceną 
bieżącej płynności finansowej, rentowności, sprawności działania 
czy zadłużenia.

W controllingu ekologicznym w przedsiębiorstwie należy wska-
zać, które działania ekologiczne i społeczne będą wspierały obniżkę 
kosztów działalności, poprawę relacji z interesariuszami czy pozwolą 
na bardziej sprawne zarządzanie rozwojem z wykorzystaniem szans 
rynkowych i przełożą się na poprawę sytuacji finansowo-majątkowej 
i wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa14.

Controlling ekologiczny pozwala powiązać sferę ekologiczną ze 
sferą ekonomiczną przedsiębiorstwa. Działania zmierzające do zmniej-
szania emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego powodują 
zmniejszenie kosztów dzięki redukcji opłat za emisję szkodliwych sub-
stancji. Pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych dzięki 
czemu ograniczają wzrost kosztów wykorzystania rzadkich zasobów. 
Wdrożenie controllingu zapewnia również lepsze jakościowo wyko-
rzystanie surowców dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów 
wytworzenia i usług gwarancyjnych, efektywniejsze wykorzystanie 
zasobów, sprostanie oczekiwaniom konsumentów oraz wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej na rynku15.

14 Kochalski C.: ibidem, 2016, s. 31.
15 Musiałowska P., Stańsko P., Świstak P., Janas N.: Controlling ekologiczny 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produk-
cji. Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, nr 6, z 7, 2017.
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4. Controlling ekologiczny w logistyce

Controlling ekologiczny w logistyce nie ma jednolitego charakteru. 
Jego kształt i zakres uzależniony jest od profilu działalności, wielkości 
podmiotu gospodarczego, skali działań oraz ilości, charakteru oraz za-
kresu procesów logistycznych. Zadaniem controllingu ekologicznego 
w sektorze transport i gospodarka magazynowa jest poprawa skuteczno-
ści planów oraz koordynacja działań ukierunkowanych na zmniejszenie 
śladu ekologicznego.

Wdrożenie procedur, mechanizmów, instrumentów i narzędzi con-
trollingu ekologicznego jest możliwe w przedsiębiorstwach logistycz-
nych zarówno małych, średnich, jak i dużych. Controlling ekologiczny 
pozwala na analizę kosztów i efektów działania poszczególnych funkcji 
logistycznych, pozwala on na nadzorowanie ekologicznych kosztów lo-
gistycznych związanych z magazynowaniem, transportem oraz wysyłką. 
Controlling ekologiczny pozwala na procesowe zarządzanie kosztami 
produkcji (w tym związanych z nimi kosztów środowiskowych) oraz 
zagospodarowania odpadami16.

Koszty w przedsiębiorstwach logistycznych mają złożony cha-
rakter, należy podkreślić, że pojawiają się one w wielu obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Kluczowym jest, aby móc określać 
miejsca powstawania kosztów środowiskowych w poszczególnych 
działaniach ekologicznych.

W literaturze przedmiotu są trzy główne podejścia do komplekso-
wego ujęcia środowiskowych kosztów logistyki, w tym: koncepcja 
globalnych kosztów logistyki, współzależności kosztów oraz unikania 
suboptymalizacji kosztów17.

W przypadku kosztów globalnych, podkreśla się, że wszystkie 
koszty środowiskowe związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw 
powinny być traktowane jako jedną całość. Do kosztów tych zaliczyć 
należy koszty środowiskowe związane z magazynowaniem, transpor-
16 Kaczmarczyk T.: Koszty logistyczne w wybranym przedsiębiorstwie produkcyj-

no-handlowym. Logistyka, nr 3, 2012.
17 Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, War-

szawa 2008.
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tem, z przepływami towarów, surowców i materiałów, zarządzania 
produkcją, przygotowania i wysyłki, systemów informacyjnych, serwisu 
oraz utrzymania i gospodarowania zapasami18.

W koncepcji współzależności kosztów podkreśla się, że koszty 
środowiskowe, które zmniejszają się w jednym obszarze działalności 
mogą spowodować ich wzrost w innym. Istotne zatem jest optymali-
zowanie kosztów środowiskowych oraz całkowitych przy zachowaniu 
przyjętego poziomu obsługi klientów i dostawców. Optymalizacja 
kosztów środowiskowych wymaga zachowania status quo między kosz-
tami transportu, zapasów, magazynowania i zaopatrzenia. Zależności 
pomiędzy kosztami są zróżnicowane i w dużej mierze mogą różnić 
się pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, w zależności od 
charakteru prowadzonej działalności19.

W przypadku suboptymalizacji kosztów ekologicznych podkreśla 
się, że wysiłki jednego działu przedsiębiorstwa prowadzą do optyma-
lizacji w innych obszarach jego funkcjonowania20.

Jednym z kluczowych aspektów controllingu ekologicznego jest 
optymalizacja zapasów, koszty te obejmują koszty tworzenia zapasów, 
utrzymania zapasów, dostaw oraz koszty wyczerpania zapasów21.

Do mierników controllingu ekologicznego zgodnie z ujęciem przy-
czynowo-skutkowym można zaliczyć22:
–	 w płaszczyźnie uczenia się i doskonalenia: ilość szkoleń, kursów 

w zakresie wpływu działalności gospodarczej na środowisko natu-
ralne, umiejętności i świadomość ekologiczna pracowników (ich 
jakość, wydajność i zaangażowanie),

18 Smyk S.: Koszty logistyki jako determinanta współczesnych procesów logistycz-
nych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 4, 2021.

19 Skoczylas K., Skoczylas L.: Rodzaje i ocena kosztów stanowiskowych obszaru za-
opatrzenia. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 540, 2016.

20 Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. IV zmienione. 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

21 Banaszkiewicz A., Makowska E., Meller S.: Proces wdrażania controllingu 
w praktyce przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Rachunkowość a controlling, nr 399, 2015, s. 22-31.

22 Marciniak S.: Controlling. Teoria zastosowania. Centrum Doradztwa i Informa-
cji Difin Sp. Z o.o., Warszawa 2008, s. 211.
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–	 w płaszczyźnie wewnętrznej, klasyfikacja produktów pod względem 
jakości, ich wpływu na środowisko naturalne, nowoczesność kon-
strukcji, zastosowania technologii ekologicznych, udział produktów 
zielonych w ogólnej ofercie,

–	 w płaszczyźnie klienta, stawia się na szybkość, elastyczność i eko-
logiczność dostaw, zapewnienie klientom satysfakcji poprzez ofe-
rowanie im produktów i usług o najmniejszym śladzie węglowym,

–	 na płaszczyźnie finansowej, chodzi o wzrost udziału w rynku usług 
zielonych, wzrost sprzedaży eko-produktów, poprawę rentowności, 
sprawności działania, obniżkę kosztów, poprawę struktury finanso-
wo-majątkowej przedsiębiorstwa.
W przypadku przedsiębiorstw wykonujących zadania przewozowe 

wskaźniki te można podzielić na23:
–	 wskaźniki ogólne, w tym udział zleceń transportowych wykonanych 

za pomocą pojazdów ekologicznych w ogólnej liczbie przewozów, 
odległości transportowe, miary ładunków, koszty transportu ekolo-
gicznego w stosunku do kosztów ogółem,

–	 sprawności działania, takie jak: średni czas transportu, stopień 
wykorzystania ładowności, średnia trasa przewozu ekologicznym 
środkiem transportowym,

–	 efektywności działania, średnia wartość ekologicznych zleceń 
transportowych, koszty jednostkowe przewozu,

–	 jakościowe, takie jak niezawodność dostaw, terminowość, zgodność 
przewozów z wymaganiami odbiorców, wypadkowość.
W ekologicznym controllingu logistyki w dużej mierze zarządzający 

skupiają się na wewnętrznych procesach zachodzących w przedsię-
biorstwie, podejmując decyzje i realizując działania mające na celu 
praktyczne wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Należy jednakże 
podkreślić, że istnieje możliwość wdrażania controllingu ekologicznego 
w sieciach usług transportowych. Wymaga to ekologicznego nasta-
wienia wszystkich podmiotów tworzących taką sieć i konieczności 
zapewnienia sprawnego połączenia usług wykonywanych przez różne 
podmioty. Niewątpliwie controlling ekologiczny wymaga odpowied-
23 Krawczyk S.: Controlling logistyczny w sieciach usług transportowych. Prace 

Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 69, 2009.
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niego planowania, doboru odpowiednich, przyjaznych środowisku 
środków transportowych, efektywnego tworzenia ładunków trans-
portowych, dobrego ich oznakowania, terminowości, poprawności 
obsługi dokumentacji, wykorzystania systemów informatycznych oraz 
nowoczesnych technologii, sprawności wymiany danych i informacji 
pomiędzy podmiotami.

5.  Podsumowanie

Podstawowym zadaniem controllingu ekologicznego jest planowa-
nie, kontrola oraz dostarczanie informacji w celu realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem, wpływu 
działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

Jego wdrażanie zapewnia szereg korzyści ekologicznych, społecz-
nych, ale również ekonomicznych. Kluczowym powodem dla którego 
wdrażany jest controlling ekologiczny jest wzrost świadomości eko-
logicznej, coraz bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, rozwój technologii i inżynierii ochrony śro-
dowiska naturalnego. Do podstawowych korzyści z wdrażania contro-
llingu ekologicznego jest poprawa pozycji rynkowej, wzrost poziomu 
konkurencyjności, obniżka kosztów oraz budowanie marki przyjaznej 
środowisku naturalnemu.

Controlling ekologiczny przynosi szereg korzyści, w tym poprawia 
koordynacje działań ekologicznych z pozostałymi sferami funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, wzmacnia system reagowania na zagrożenia 
dla środowiska naturalnego, wspiera zarządzanie ekologiczne i obniża 
koszty emisji zanieczyszczeń czy zużycia surowców. Do podstawowych 
jego wad należy zaliczyć analizę ex post, konieczność uwzględniania 
kwestii środowiskowych, co może wiązać się z obniżeniem wyników 
ekonomicznych. Niewątpliwe problemem może być mała dostępność 
danych środowiskowych.

Należy podkreślić, że controlling ekologiczny może być wdrażany 
w przedsiębiorstwach ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. 
Szczególne znaczenie ma on w transporcie, który ze względu na wysokie 
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poziomy zanieczyszczeń i emisji substancji szkodliwych odgrywa jedną 
z fundamentalnych ról w rozwoju społeczno-gospodarczym, stanowiąc 
wsparcie dla pozostałych sektorów gospodarki. 

Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwach transportowych 
powinien obejmować wszystkie fazy działania i dotyczyć wszystkich 
procesów logistycznych związanych z tradycyjnym funkcjonowaniem 
i rozwojem.
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Rozwój e-commerce 
w sekcji transport i gospodarka magazynowa – 

przypadek Polski i Niemiec

1. Wstęp

E-commerce (określany również mianem handlu elektronicznego 
czy też e-handlu) to zawieranie i realizowanie transakcji za pomocą 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych. 
Rozwój handlu elektronicznego jest nieodzownym elementem współ-
czesnych systemów gospodarczych, globalizacji, rozwoju nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede 
wszystkim sieci Internet.

Najbardziej rozpowszechnioną formą e-commerce są sklepy inter-
netowe, choć należy podkreślić, że handel w sieci obejmuje również 
szereg innych form prowadzenia biznesu. E-commerce może dotyczyć 
zatem wszystkich sekcji i sektorów gospodarki, przedsiębiorstw, które 
jako jeden z kanałów dystrybucji produktów wybierają sieć internetową.



42

E-commerce charakteryzuje się w ostatnich latach szerokim i gwał-
townym, dwucyfrowym rozwojem, co szczególnie widoczne jest 
w czasie pandemii koronawirusa. Rozwój handlu elektronicznego jest 
wypadkową postępu technicznego i technologicznego.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest omówienie 
i porównanie rozwoju e-commerce w Polsce i Niemczech w sekcji 
transport i gospodarka magazynowa (H). Punktem wyjścia dla rozwa-
żań jest omówienie wybranych zagadnień teoretycznych związanych 
z e-commerce. W dalszej części przeprowadzono analizę porównawczą 
e-commerce w sekcji H w Polsce i Niemczech. W opracowaniu wy-
korzystano pozycje książkowe, artykuły naukowe i dane statystyczne 
pochodzące z bazy Eurostat.

2. E-commerce – wybrane problemy teoretyczne

Termin electronic commerce (e-commerce) pojawił się w 1997 roku, 
najczęściej odnoszony on jest do handlu elektronicznego. Jednak gene-
ralnie pojęcie handel elektroniczny zawężane jest do kupna i sprzedaży 
za pośrednictwem Internetu. W szerszym ujęciu należałoby jeszcze 
wspomnieć o przekazywaniu zamówień i potwierdzeń oraz obsłudze 
płatności bezgotówkowych przy użyciu sieci1.

Terminów e-commerce i e-biznes bardzo często używa się zamien-
nie2. Od lat 90-tych XX wieku nastąpił ogromny rozwój sieci oraz 
nowoczesnych technologii. E-biznes jest to rodzaj e-handlu, który jest 
częścią gospodarki elektronicznej Podstawową ideą e-biznesu jest to, 
że obejmuje on wszelkie transakcje online dokonywane między kontra-

1 Brzozowska-Woś M.: Kierunki rozwoju handlu elektronicznego. Politechnika 
Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2014, s. 5

2 Rita P., Ramos R.F.: Global Research Trends in Consumer Behavior and Sus-
tainability in E-Commerce: A Bibliometric Analysis of the Knowledge Structure. 
Sustainability, nr 14, 9455, 2022; Wagner G., Schramm-Klein H., Steinmann 
S.: Online Retailing across E-Channels and e-Channel Touchpoints: Empirical 
Studies of Consumer Behavior in the Multichannel e-Commerce Environment. 
J. Bus. Res., nr 107, 2020, s. 256-270.
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hentami, gdzie głównym przedmiotem obrotu jest informacja3. Biznes 
elektroniczny oznacza każdy proces biznesowy, którego działania opiera 
się na automatycznych systemach informacji4. Jest on ideą rekonstrukcji 
całego przedsiębiorstwa w kontekście jak najlepszego wykorzystania 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych5. Zakres e-biznesu 
obejmuje szereg działań produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
marketingowych, logistycznych, finansowych oraz wewnętrznych 
związanych z infrastrukturą techniczną i informatyczną samego przed-
siębiorstwa6. Najważniejszymi elementami e-biznesu są komunikacja, 
procesy wewnętrzne i zewnętrzne oraz obsługa klientów7. 

E-biznes to sprzedaż lub zakup dóbr i usług przeprowadzona 
za pośrednictwem sieci komputerowych, przy użyciu metod wyspe-
cyfikowanych i zaprojektowanych do celów odbierania i składania 
zamówień. Dobra lub usługi są dostarczane za pomocą tychże metod, 
natomiast płatność i dostawa nie muszą odbywać się online. Uczestni-
kami transakcji e-commerce mogą być przedsiębiorstwa, gospodarstwa 
domowe, osoby fizyczne, rządy państw, a także organizacje publiczne 
lub prywatne8.

Przedsiębiorstwo stawia sobie za główny cel generowanie zysku. 
Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w znacznej mierze za po-
mocą użycia płatności internetowych9. Kluczową istotą e-biznesu jest 
nawiązywanie współpracy w sieci między uczestnikami transakcji, 
zarządzanie oraz rozliczenie po ich przeprowadzeniu. Istotnym ele-
3 Ołpiński K.: E-biznes-istota i zakres zastosowań. Ekonomiczne Problemy Usług, 

2011, nr 68, 2011, s. 83.
4 Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 50-51.
5 Zieliński S.: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2000.
6 Kuna-Marszałek A.: E-biznes w „nowej” gospodarce, [w:] A. Kuna Marszałek, 

B. Buczkowski (red.), Biznes we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 96-97.

7 Kański R.: Podstawy i rozwój e-biznesu. Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005, 
s. 31.

8 Wolszon D.: E-commerce- Co to jest? Czym jest e-handel?, 2019, s. 1.
9 Ołpiński K.: E-biznes-istota i zakres zastosowań. Ekonomiczne Problemy Usług, 

nr 68, 2011, s. 84.
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mentem jest także oprogramowanie komputerowe oraz infrastruktura 
technologiczna, którą musi posiadać firma działająca w sieci.

Rozwój biznesu elektronicznego przebiega w następujących fa-
zach10:
– obecność w sieci – przedsiębiorstwo prowadzi działalność w tra-

dycyjny sposób, wykorzystuje natomiast sieć jako element budowy 
strategii marketingowej oraz formę komunikowania się z otocze-
niem,

– biznes online – sieć jako miejsce tworzenia relacji z kontrahentami 
oraz sposób na zarządzanie pracownikami,

– zintegrowany biznes online – system informatyczny wykorzysty-
wany jest do zarządzania organizacją, realizacją transakcji oraz 
wspomagania technologii,

– e-biznes – całkowite przeniesienie działalności gospodarczej do sieci.
Dzisiejszy e-commerce skupia się przede wszystkim na rozwoju 

technologii bezprzewodowych i urządzeń mobilnych (smartfony i table-
ty). E-commerce zaczyna iść w dwóch ciekawych kierunkach takich jak: 
mobile-commerce (m-commerce) oraz social-commerce (s-commerce).

M-commerce to jedna z gałęzi handlu internetowego. Są to wszystkie 
transakcje zawierane przez urządzenia mobilne (np. telefon czy tablet). 
M-commerce zawiera się w e-commerce, ponieważ jest to integralna 
część zakupów w sieci. Płatności mobilne z czasem zyskują na popu-
larności. Rozwój technologii umożliwia nam co raz to nowsze metody 
zakupów oraz płatności w Internecie. Większość konsumentów decyduje 
się właśnie na taką metodę płatności, ponieważ jest szybka i pozwala 
w dosłownie trzech krokach dokonać transakcji. Płatności możemy 
dokonywać wszędzie, gdzie chcemy. Nie ma żadnych ograniczeń. Doko-
nywanie transakcji zyskuje na popularności przede wszystkim w branży 
finansowej i handlowej. Branża finansowa, w której zawiera się cała 
bankowość mobilna pozwala na zlecanie przelewów, opłatę rachunków 
oraz możliwość korzystania z portfeli cyfrowych (np. Apple Pay czy 
Samsung Pay). Czynnikiem także pozytywnie wpływającym na wize-
runek wśród konsumentów jest przystosowanie platform handlowych 
10 Nowakowski M.: E-biznes w przedsiębiorstwie. [w:] A. Szewczyk (red.). Podstawy 

e-biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 35-36.
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do urządzeń mobilnych. Ze względu na różnice systemowe oraz ekra-
nowe mobilna platforma handlowa różni się od serwisu tradycyjnego11. 
Serwisy dostosowują parametry do zmian rozmiarów przeglądarki, przez 
co dają wygodę uzupełniania formularzy oraz dokonywania płatności12.

S-commerce jest to dziedzina e-handlu, która pomaga nawiązywać 
relacje między nabywcami oraz wspiera decyzje zakupowe. Działania 
te przejawiają się w sześciu kluczowych aspektach, które wyróżnił P. 
Marsden13: social-shopping, oceny i recenzje, polecenia znajomych, 
fora i społeczności na temat marki, optymalizacji działania serwisu 
w social mediach oraz reklamy i aplikacje w serwisach społecznościo-
wych. Social commerce, znany jako biznes społeczny, jest uważany 
za podzbiór handlu elektronicznego. Odnosi się do transakcji handlu 
elektronicznego, które są dostarczane za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. Innymi słowy, handel społeczny powstał z integracji 
handlu elektronicznego, marketingu elektronicznego przy użyciu Web 
2.0, mediów społecznościowych i technologii wspierających14. 

S-commerce to rozwój sieci społecznej oraz platform social-media. 
Jedną z głównym korzyści jest przybliżenie przedsiębiorców do lokal-
nych rynków za pomocą sieci społecznościowych. Taka współpraca 
daje korzyści zarówno finansowe, a także strategiczne. Social commerce 
przynosi korzyści klientom, przedsiębiorstw, ale także sprzedawcom 
detalicznym. Nabywca łatwo może znaleźć rekomendacje produktów 
i z nich skorzystać, dołączyć do forum dyskusyjnego, poznać opinię in-
nych klientów, a także wyrazić swoje zdanie na temat produktu. Decyzja 

11 Szymański G.: M-commerce jako nowy trend współczesnych konsumentów. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 501, 2017, s. 37-38.

12 Vinerean S., Budac C., Baltador L.A., Dabija D.-C.: Assessing the Effects of 
the COVID-19 Pandemic on M-Commerce Adoption: An Adapted UTAUT2 Ap-
proach. Electronics, nr 11, 1269, 2022; Szymański G.: M-commerce jako nowy 
trend współczesnych konsumentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu. Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między 
dyferencjacją a pragmatyzmem, nr 501, 2017, s. 35-43.

13 Marsden P.: badacz rynku, dyrektor agencji marketingowej ClickAdvisor.
14 Bamansoor S., Saany S. I. A., Baker El-Ebiary Y. A.: The s-commerce usage 

and acceptance modelling is Malaysia”, 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplica-
dos a las TIC, nr 9(1), s. 99-115, 2020.
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zakupowa klienta jest ściśle dopasowana do jego potrzeb oraz oczeki-
wań, co zdecydowanie zwiększa satysfakcję z zakupu. S-commerce jest 
wygodny oraz prosty w użyciu, ponieważ dopasowuje się do urządzeń 
mobilnych, które są używane na co dzień przez dzisiejszych nabywców15.

3. E-commerce w sekcji H w Polsce i Niemczech – 
analiza porównawcza

Na rysunku 1 przedstawiono dane statystyczne odnośnie liczby przed-
siębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w latach 2011-
2019. Dane ograniczono do roku 2019 ze względu na ich dostępność. 
W Polsce występuje znacznie większa liczba przedsiębiorstw z sekcji H 
(174066 w 2019 roku) w porównaniu z Niemcami (105903 w 2019 r.).

Rysunek 1. Liczba przedsiębiorstw z sekcji H w latach 2011-2019

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_SC_SCA_R2__
custom_3197157/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

15 Wang X., Wang H., Zhang C.: A Literature Review of Social Commerce Re-
search from a Systems Thinking Perspective. Systems, nr 10, 56, 2022; Riaz 
M.U., Guang L.X., Zafar M., Shahzad F., Shahbaz M., Lateef M.: Consumers’ 
purchase intention and decision-making process through social networking sites: 
A social commerce construct. Behav. Inf. Technol., nr 40, 2021, s. 99–115.
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Mimo znaczących różnic w liczbie przedsiębiorstw na korzyść 
Polski, należy wskazać, że w przypadku wartości produkcji to mimo 
mniejszej liczby przedsiębiorstw jest ona znacznie wyższa w Niemczech 
(239769,1 w 2019) niż w Polsce (63 891,5 w 2019 r.) (Rysunek 2).

Rysunek 2. Wartość produkcji (mln euro) w sekcji H w latach 2011-2019

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_NA_SCA_R2__
custom_3197235/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Procent przedsiębiorstw z sekcji transport i gospodarka magazyno-
wa ze sprzedażą e-commerce rośnie w Polsce (9% w 2021 r.) i maleje 
w Niemczech (11% w 2021 r.)(Rysunek 3). Począwszy od 2018 roku 
wielkości te są bardzo zbliżone w analizowanych państwach.
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Rysunek 3. Procent przedsiębiorstw z sekcji H ze sprzedażą e-commerce 
w latach 2014-2021

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_ESELN2__
custom_3196136/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

W dużej mierze przedsiębiorstwa z sekcji H dokonują transakcji 
e-commerce w obrębie własnego kraju (w Polsce: 9% i w Niemczech: 
10%), do Unii Europejskiej (w Polsce 7% i w Niemczech 6%). Sprzedaż 
poza UE stanowi 2% w Polsce i 1% w Niemczech (Rysunek 4).

Rysunek 4. Procent przedsiębiorstw z sekcji H ze sprzedażą e-commerce 
w kraju, w UE i do reszty świata 

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_ESELN2__
custom_3196233/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022]
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Na rysunku 5 przedstawiono wartości obrotu sprzedaży e-com-
merce w sekcji H, w obu krajach w 2021 r. wartość ta wyniosła 14% 
ogółu sprzedaży.

Rysunek 5. Wartość obrotu sprzedaży e-commerce w sekcji transport 
i gospodarka magazynowa 

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_EVALN2__
custom_3196324/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Przedsiębiorstwa z sekcji H dobrze radzą sobie z trudnościami 
w sprzedaży e-commerce. W Niemczech procent ten wynosi 0, zaś 
w Polsce w przypadku trudności związanych z rozwiązywaniem skarg 
i sporów 2% oraz 1% w przypadku problemów z oznakowaniem pro-
duktów (Tabela 1).
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Tabela 1. Trudności w sprzedaży e-commerce w sekcji H

Kraj Trudności w sprzedaży 
internetowej do innych 
krajów UE – związane 

z rozwiązywaniem skarg 
i sporów

Trudności w sprzedaży 
internetowej do innych 

krajów UE – dostosowanie 
oznakowania produktów

Niemcy 0 0
Polska 2 1

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_WSOBS_N2__
custom_3196432/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

W tabeli 2 przedstawiono procent zakupów e-commerce przez 
przedsiębiorstwa transportu i gospodarki magazynowej. W Niemczech 
w 2017 r. 45% przedsiębiorstw dokonuje zakupów za pośrednictwem 
sieci, w Polsce 29% (Tabela 2).

Tabela 2. Zakupy e-commerce w sekcji H

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Niemcy 46 52 49 32 34 46 : 45 :
Polska 14 16 17 18 17 14 28 29 27

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_EBUYN2__
custom_3196526/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Wzrasta procent pracowników przedsiębiorstw użytkujących kom-
putery i Internet (w Niemczech 56% i w Polsce 60% w 2021 roku) 
(Tabela 3).
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Tabela 3. Użycie komputerów i Internetu przez pracowników sekcji H 
(% całkowitego zatrudnienia)

Kraj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Niemcy 46 44 47 59 54 58 56
Polska 42 42 36 33 41 54 60

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CI_CM_PN2__
custom_3196575/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Wzrasta również użycie mobilnych rozwiązań przez pracowników 
sekcji transport i gospodarka magazynowa. W 2021 r. w Niemczech 
wynosi on 28% i w Polsce 33% całkowitego zatrudnienia (jest on 
znacznie niższy od użycia przez pracowników komputerów i Internetu) 
(Tabela 4).

Tabela 4. Użycie mobilnych rozwiązań przez pracowników sekcji H 
(% całkowitego zatrudnienia)

 2018 2019 2020 2021
Niemcy 22 25 25 28
Polska 23 26 30 33

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CIMOBP_USE__
custom_3196613/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Coraz większa liczba przedsiębiorstw wykorzystuje systemy En-
terprise Resource Planning (ERP). W 2021 r. w Polsce było to 24% 
a w Niemczech 23% (Rysunek 6).
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Rysunek 6. Procent przedsiębiorstw z sekcji H wykorzystujących 
systemy ERP

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EB_IIP__
custom_3196813/default/table?lang=enen [dostęp: 12.08.2022].

Elektroniczna integracja z klientami i dostawcami i zarządzanie łań-
cuchami dostaw w sekcji transport i gospodarka magazynowa w przy-
padku przedsiębiorstw w Polsce wynosiła w 2020 r. 22% a w Niemczech 
13% (Rysunek 7).

Rysunek 7. Integracja z klientami i dostawcami, zarządzanie łańcuchami 
dostaw sekcji H wysyłających elektroniczne faktury (procent przed-
siębiorstw)

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EB_IIP__
custom_3196813/default/table?lang=enen [dostęp: 12.08.2022].
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Rośnie liczba usług przetwarzania chmurowego. 33% przedsię-
biorstw z sekcji transport i gospodarka magazynowa w 2021 r., zaś 24% 
w Polsce (Rysunek 8). W obu państwach w okresie 2018-2021 znacznie 
wzrósł udział przedsiębiorstw wykorzystujących „cloud computing” 
(nieznacznie wyższa dynamika występuje w Niemczech). 

Rysunek 8. Usługi „cloud computing” w sekcji H (procent przedsię-
biorstw)

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CICCE_USE__
custom_3197021/default/table?lang=en [dostęp: 12.08.2022].

Znaczące różnice występują w przypadku analizy big data. W Niem-
czech 30% przedsiębiorstw przeprowadza analizy dużych zbiorów 
danych, z kolei w Polsce jedynie 11%.
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Rysunek 9. Analizy „big data” w sekcji H w 2020 roku ze wszystkich 
źródeł (procent przedsiębiorstw)

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EB_BD__
custom_3197049/default/table?lang=enen [dostęp: 12.08.2022].

Przeprowadzony przegląd danych wskazuje, na to, że w przypadku 
e-commerce w sekcji transport i gospodarka magazynowa w Polsce 
i w Niemczech występuje wiele podobieństw. Przedsiębiorstwa cha-
rakteryzują się podobnym poziomem rozwoju e-commerce, znacznie 
większe jest jedynie wykorzystania big data w Niemczech w porów-
naniu z Polską.

4. Podsumowanie

Rozwój e-commerce charakteryzuje się wysokim poziomem dy-
namiki. Niewątpliwe wpływ ma na to ma rozwój technologii, postęp 
techniczny oraz globalizacja. Handel elektroniczny znacznie ułatwia 
kontakt pomiędzy sprzedawcą a kupującym z różnych części świata, 
wystarczy mieć komputer albo urządzenie mobilne z dostępem do In-
ternetu.

E-commerce rozwija się w wielu sekcjach gospodarki, w tym 
w transporcie i gospodarce magazynowej. Wyniki przeprowadzonych 
analiz wskazują, że choć sekcja H ma znacznie lepsze wyniki ekono-
miczne w Niemczech to poziom rozwoju e-commerce w Polsce i Niem-
czech jest zbliżony. Występuje podobny stan zakupów e-commerce 
w sekcji, podobne procenty pracowników wykorzystujących narzędzia 
internetowe, urządzenia mobilne czy też systemy klasy ERP.
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Znacząca różnica występuje natomiast w przypadku analizy dużych 
zbiorów danych (big data). W przypadku Niemiec poziom ten wyniósł 
33% a w Polsce 11%. Znacząca różnica występuje w przypadku prze-
twarzania w chmurze (w Niemczech 33% a w Polsce 24% w 2011 r.).

Przyszłość e-commerce w dużej mierze uzależniona będzie od 
dalszego rozwoju technologii, wdrażania nowych systemów i rozwią-
zań do przedsiębiorstw z sekcji transport i gospodarka magazynowa, 
rozwoju systemów bezpieczeństwa danych i transakcji.
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E-commerce jako nowoczesny kanał dystrybucji na 
przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej

1. Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa muszą działać w warunkach wysokiej 
konkurencji. Dynamiczny rozwój technologii, globalizacja oraz stale 
rosnące potrzeby klientów sprawiają, że zdobycie i utrzymanie wysokiej 
pozycji na rynku jest niemałym wyzwaniem. Bez względu na charakter 
działalności, wszystkie przedsiębiorstwa (co do zasady) dążą do maksy-
malizacji swojej wartości, a to z kolei jest ściśle powiązane z potrzebą 
zdobycia jak najszerszego grona klientów – najlepiej takich, którzy 
do przedsiębiorstwa będą powracać. Wspomniany rozwój technologii, 
w tym sieci Internet, może utrudniać firmom to zadanie, ponieważ dzi-
siejsi klienci z łatwością mogą porównywać ceny produktów oraz usług 
i dokonywać lepszych wyborów, a tym samym rezygnować z dobra, 
które gdzieś w Internecie posiada lepszą alternatywę. Jednocześnie 
jednak, rzeczywistość, w której każdy konsument posiada urządzenie 
z dostępem do Internetu, stwarza ogromne możliwości przedsiębiorcom 
– szczególnie tym, którzy dopiero się rozwijają.

Bardzo popularnym w dzisiejszych czasach rozwiązaniem stoso-
wanym przez firmy jest prowadzenie sklepu internetowego – zarówno 
samoistnie, jak i równolegle z działalnością stacjonarną. Z roku na rok 
liczba użytkowników tego typu sklepów oraz poziom ich zaufania ro-
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śnie, a gama dostępnych produktów i usług stale się powiększa, co jest 
jedynie przesłanką do tego, że e-commerce może okazać się kluczem 
do sukcesu dla wielu firm. Celem opracowania jest charakterystyka 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu e-commerce i umiejscowienie ich 
w systemie logistyki przedsiębiorstwa. Postawiona optyka badawcza 
nakierowana została na bliższe ukazanie podstawowych rodzajów 
e-commerce, możliwych modeli biznesowych implementowanych 
w sklepach internetowych, jak również praktycznemu wykorzystaniu 
e-commerce w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospo-
darczą w sektorze kosmetycznym. 

2. Logistyka dystrybucji – podstawowe założenia

Logistykę dystrybucji można zdefiniować jako całość działań, które 
podejmuje się, aby zapewnić efektywny ruch produktów od momentu 
zakończenia produkcji do otrzymania ich przez konsumenta; w części 
przypadków dystrybucja obejmuje ruch surowców od źródła ich po-
zyskiwania do początku produkcji. Do działań tych należą: transport 
towarów, manipulacja materiałami, pakowanie, magazynowanie, kon-
trola zapasów, wybór lokalizacji dla magazynów, obróbka zamówień 
oraz obsługa klienta1.

Logistyka dystrybucji ma szerokie spektrum funkcji w przedsię-
biorstwie. Mają one na celu umożliwienie firmie dostarczenie towarów 
do jak największej liczby odbiorców. Kluczowa jest także realizacja 
sprzedaży, której wielkość jest regularnie planowana. Funkcje dystry-
bucji dzielimy na przedtransakcyjne, potransakcyjne oraz związane 
z realizacją transakcji. Do funkcji przedtransakcyjnych zalicza się: 
gromadzenie informacji rynkowych, poszukiwanie ofert kupna, ogła-
szanie ofert sprzedaży, promocja produktów, zdobywanie kontaktów 
handlowych, doprowadzających do zawierania umów, których następnie 
warunki trzeba negocjować. Funkcje potransakcyjne obejmują przede 
wszystkim: zapewnianie klientom usług związanych z gwarancją 

1 Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006, s. 45.
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i rękojmią, takich jak różnego rodzaju naprawy czy dostawy, anali-
zowanie poziomu zadowolenia klientów, badanie, jakich standardów 
obsługi oczekują nabywcy, a w przypadku, kiedy klient rezygnuje 
ze współpracy, poszukiwanie przyczyny wystąpienia takiej sytuacji. 
Wśród funkcji dystrybucji występujących na etapie dokonywania trans-
akcji kupna-sprzedaży można wyróżnić: obsługę zamówień klientów, 
czynności transportowe, użytkowanie powierzchni magazynowych, 
utrzymywanie zapasów, adaptację towarów pochodzących z produkcji 
w towary przeznaczone do obrotu handlowego, dostarczanie należności, 
dostawę zamówień do klientów oraz przejmowanie ryzyka (posiadanie 
prawa własności do zapasów niesie za sobą ryzyko, ponieważ towar 
może np. ulec przeterminowaniu)2.

Ujęcie podmiotowe przedstawia kanał dystrybucji jako zbiór orga-
nizacji, które biorą udział w procesie dostarczania towaru lub usługi 
do klienta i charakteryzuje je wzajemna zależność. To podejście pozwala 
na wyodrębnienie w kanale dystrybucji następujących podmiotów:
–	 uczestników sprzedających i kupujących towary (występuje tu 

przekazywanie prawa własności) – producentów, hurtowników, 
detalistów, nabywców,

–	 uczestników, którzy wspomagają proces przekazywania prawa 
własności, ale sami tego prawa nie przekazują ani nie przejmują – 
przedstawiciele handlowi, brokerzy, agenci,

–	 różnego typu organizacji, których zadaniem jest wsparcie działalno-
ści producentów i pośredników, m.in.: banków, firm ubezpieczenio-
wych, firm transportowych, agencji reklamowych, przedsiębiorstw 
świadczących usługi logistyczne3.
Wybór właściwego kanału dystrybucji może zaważyć o sukcesie 

przedsiębiorstwa. Nieodpowiedni system prowadzi do tego, że nie 
następuje realizacja celów sprzedażowych, a wartość firmy na rynku 
spada. Ze względu na rodzaj dystrybuowanych dóbr, można wyróżnić 
kanały: do dystrybucji dóbr konsumpcyjnych, przemysłowych oraz 
2 Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 144-146.
3 Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 200.
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usług.Przyjmuje się jednak, że istnieją trzy podstawowe podziały ka-
nałów dystrybucji. Pierwszy z nich dzieli kanały ze względu na liczbę 
podmiotów, które uczestniczą w łańcuchu dostaw, na:
–	 bezpośrednie – w tym przypadku producent sprzedaje produkt bez-

pośrednio nabywcy,
–	 pośrednie – dystrybucja produktów odbywa się przy udziale pośred-

ników wspomagających proces.
Kolejny podział uwzględnia liczbę podmiotów, które uczestniczą 

w poszczególnych etapach dystrybucji. W tym przypadku można wy-
różnić kanały dystrybucji:
–	 szerokie – kanał szeroki charakteryzuje się obecnością dużej liczby 

hurtowni oraz sprzedawców detalicznych,
–	 wąskie – kanał wąski charakteryzuje się obecnością małej liczby 

hurtowni oraz sprzedawców detalicznych.
Poza powyżej przedstawionymi, znany jest również podział ze 

względu na charakter powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha 
dystrybucji. Dzieli on kanały dystrybucji na:
–	 konwencjonalne – poszczególne ogniwo łańcucha stanowi finalnego 

odbiorcę poprzedniego ogniwa4,
–	 zintegrowane pionowo – ich działanie opiera się na realizacji wspól-

nych programów sprzedaży lub koordynacji wszystkich szczebli 
dystrybucji5.
Wybór strategii dystrybucji stanowi ważną decyzję w procesie pro-

jektowania kanału dystrybucji w przypadku każdego przedsiębiorstwa. 
Strategia ta powinna zostać odpowiednio dopasowana do działalności 
firmy, aby zapewnić efektywność i sprawność łańcucha dostaw, a tym 
samym jak największe zyski. Wyróżnia się trzy podstawowe strategie 
dystrybucji: strategię dystrybucji intensywnej, strategię dystrybucji 
selektywnej oraz strategię dystrybucji wyłącznej (ekskluzywnej).

W strategii dystrybucji intensywnej wykorzystuje się różne kanały 
dystrybucji. Nabywcy są przestrzennie rozproszeni, co determinuje 
4 Słowiński B.: Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechni-

ki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 103.
5 Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Kana%C5%82_dystry-

bucji (dostęp 17.02.2022).
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korzystanie z długich i szerokich kanałów. Produkty są oferowane w jak 
największej liczbie punktów sprzedaży, co zwiększa wielkość sprzeda-
ży, utrudniając jednocześnie gospodarkę zapasami. Zaletą tej strategii 
jest z pewnością jej prostota oraz szeroka penetracja rynku. Zdarza 
się jednak, że powstaje długi niekontrolowany łańcuch dystrybucji, 
w którym tworzą się zbędne pośrednie ogniwa6. Dystrybucję intensyw-
ną stosuje się przede wszystkim w sprzedaży produktów codziennego 
użytku oraz często kupowanych przez klientów, takich jak pieczywo. 
Klienci chcą zakupić te produkty przy minimalnym wysiłku, poświę-
cając na to mało czasu, dlatego powinny one być dostępne „od ręki”7.

Kolejną strategią dystrybucji jest dystrybucja selektywna. Polega 
ona na tym, że dany produkt jest oferowany w ograniczonej liczbie 
miejsc, co wiąże się z ograniczoną liczbą pośredników. Strategię tę 
wykorzystuje się w przypadku sprzedaży towarów kupowanych przez 
nabywców co jakiś okres czasu, np. mebli czy sprzętu RTV lub AGD. 
Robiąc takie zakupy, klienci przed dokonaniem ostatecznego wyboru 
porównują jakość, właściwości oraz cenę poszczególnych produktów. 
Poświęcają więc znacznie więcej czasu i wysiłku niż na zakupach to-
warów podlegających strategii dystrybucji intensywnej. Dystrybucja 
selektywna zmniejsza konkurencję, która występuje wśród producen-
tów oferujących takie same produkty. Przyczynia się ponadto do tego, 
że ustalone ceny nie powinny zmieniać swojej wartości, podobnie jak 
przewidywane zyski. Wadą tej strategii jest jednak proces tworzenia 
bazy dystrybutorów, który może okazać się długotrwały oraz brak 
gwarancji sukcesu w sprzedaży towarów o niskiej marży lub krótkim 
okresie przydatności do spożycia.

Istnieje także strategia dystrybucji wyłącznej, inaczej ekskluzywnej. 
Charakteryzuje ją wybór przez producenta jednego pośrednika handlo-
wego, który posiada prawo do wyłącznej sprzedaży danych produktów 
na danym terytorium. Wykorzystuje się ją w odniesieniu do towarów 
kupowanych przez klientów okazjonalnie. W strategii tej kanały dys-
trybucji są krótkie i wąskie, dzięki czemu producent ma możliwość 
6 Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnic-

two Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 165.
7 https://www.abc-ekonomii.net.pl/s/strategie_dystrybucji.html (dostęp 17.02.2022).
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kontrolowania sposobu, w jaki towary są oferowane konsumentom, 
może także lepiej zarządzać zapasami. Dystrybucja ekskluzywna 
wiąże się jednak z koniecznością zastosowania starannych rozwiązań 
finansowych i prawnych8.

W obecnych czasach producenci łączą ze sobą wiele form dystry-
bucji. Należą do nich m. in.: sprzedaż bezpośrednia, dystrybutorzy, 
dealerzy, hurtownicy, detaliści, sieci handlowe, nowe technologie, 
w szczególności Internet, który staje się nowoczesnym i popularnym 
kanałem dystrybucji9.

3. E-commerce w logistyce

Sektor handlowy na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznym zmia-
nom, ponieważ sposoby prowadzenia działalności handlowej oraz 
wykorzystywane do tego narzędzia nieustannie ewoluują. Przez długi 
czas handel, w szczególności ten detaliczny, ograniczał się do handlu 
tradycyjnego, opierającego się na bezpośrednim kontakcie kupujące-
go i sprzedającego w miejscu realizacji transakcji. Przełom nastąpił 
w 1994 roku, kiedy zaczęto wykorzystywać szeroką gamę zastosowań 
Internetu – wtedy też powstały dwa pierwsze sklepy internetowe, które 
pozwalały na złożenie zamówienia poprzez wypełnienie specjalnego 
formularza lub dodania produktu do wirtualnego koszyka.

W związku z powyższym pojawiło się pojęcie „handlu elektronicz-
nego” („e-commerce”), które odnosi się do sprzedaży i kupna za pośred-
nictwem Internetu. Za e-handel uznaje się wszystkie transakcje między 
organizacją a stronami trzecimi, które przeprowadza się w formie 
elektronicznej10. Inna definicja opisuje e-commerce jako proces kupo-
wania, sprzedawania oraz wymiany produktów, usług lub informacji 

8 Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 165-166.

9 https://www.szef-sprzedazy.pl/strategie/znalezc-idealny-model-dystrybucji (dostęp 
18.02.2022).

10 Chaffey D.: Digital Business i E-commerce Management, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2016, s. 12.
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przez sieci komputerowe11. Handel elektroniczny można zdefiniować 
także jako przedsięwzięcie z zakresu biznesu, które skupia się wokół 
transakcji elektronicznych. Sieci stanowią dla tych transakcji miejsce 
wymiany informacji, usług i produktów, a więc relacji przedsiębiorstwa 
z jego otoczeniem rynkowym12.

Częścią wspólną każdej definicji jest wykorzystywanie Internetu, 
który uważa się za szeroko rozumiany kanał dystrybucji, w tym kanał 
dystrybucji informacji. Stwarza on wiele możliwości dla przedsię-
biorstwa, ponieważ wspomaga funkcjonowanie organizacji poprzez: 
promocję produktów, wprowadzenie nowego kanału sprzedaży, zmniej-
szanie czasu dotarcia produktów na rynek, zwiększenie poziomu jakości 
obsługi klienta, budowanie wizerunku firmy i marki produktów. Internet 
daje także możliwość zastosowania nowych modeli biznesowych13.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje e-commerce, podzielone 
ze względu na podmioty biorące udział w transakcji:
–	 B2B (ang. business to business) – w tym przypadku podmioty stanowią 

dwa przedsiębiorstwa, między którymi dochodzi do handlu dobrami. 
Odbywa się ponadto wyszukiwanie kontrahentów i dostawców oraz 
pozyskiwanie danych dotyczących firm, towarów i usług. B2B jest 
najszybciej rozwijającą się gałęzią handlu elektronicznego, coraz 
więcej podmiotów gospodarczych działa właśnie na tej płaszczyźnie. 

–	 B2C (ang. business to consumer) – w tym przypadku podmiotami 
biorącymi udział w transakcji są firma oraz indywidualny klient. 
Przykładem takiej działalności są sklepy internetowe, a więc wir-
tualne witryny producentów, gdzie sprzedaż odbywa się najczęściej 
bezobsługowo, poprzez stronę internetową. W celu osiągnięcia 
sukcesu w tej formie e-commerce, należy zapewnić klientom wy-
soką jakość strony internetowej oraz posiadać podstawową wiedzę 
o pozycjonowaniu w wyszukiwarkach.

11 Feldy M.: Sklepy internetowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, 
s. 17.

12 Brzozowska-Woś M.: Kierunki rozwoju handlu elektronicznego, Przedsiębior-
stwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, nr 1, 2014, s. 5-15.

13 Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 
2000, s. 83.
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–	 C2C (ang. consumer to consumer) – jest to forma e-commerce okre-
ślająca transakcje pomiędzy dwoma konsumentami. W internecie 
pojawia się coraz więcej platform handlowych oraz serwisów ogło-
szeniowych (takich jak Gumtree czy OLX), na których pojedynczy 
sprzedawca może wystawić na sprzedaż dowolny produkt, możliwy 
do nabycia przez indywidualnego klienta. W transakcjach tego typu 
przedsiębiorstwo pełnią jedynie funkcję pośredniczącą, np. poprzez 
udostępnienie miejsca na wystawienie ogłoszenia.

–	 C2B (ang. consumer to business) – według niektórych specjalistów 
jest to forma e-commerce występująca tylko teoretycznie, z racji 
na fakt, że sytuacja, kiedy indywidualny klient może zaoferować 
sprzedaż towaru lub usługi przedsiębiorstwu, jest bardzo rzadka14.
Biorąc pod uwagę modele biznesowe sklepów, wiele współczesnych 

firm korzysta z modelu multichannel (tzw. sprzedaż wielokanałowa), 
w którym klient ma możliwość zakupu produktu na kilka sposobów. Dla 
sprzedawcy jednak każdy z kanałów nie łączy się z innymi i występuje 
oddzielnie. Często zdarza się na przykład, że klient składa zamówie-
nie korzystając z katalogu produktów, natomiast klienci premium są 
obsługiwani osobiście przez profesjonalnych handlowców. Rozwój 
nowych kanałów marketingowych przyczynił się do powstania strategii 
omnichannel. Strategia ta zakłada możliwość zamówienia produktu 
w dowolnym kanale komunikacji z klientem oraz odbiór zamówienia 
w dowolnym kanale sprzedaży. W obecnych czasach proces zakupowy 
nie odbywa się bowiem od początku do końca w Internecie ani poza nim, 
ścieżki zakupowe przecinają się w wielu punktach. Aby zapewnić wyso-
ki poziom obsługi klienta konieczny jest więc spójny plan zarządzania 
relacjami, a także odpowiednia wymiana danych pomiędzy wszystkimi 
kanałami. W modelu omnichannel występuje zatarcie granicy między 
doświadczeniami w świecie cyfrowym a tymi zdobywanymi fizycznie, 
różnice między kanałami powinny być dla klienta niemal nieodczuwal-
ne. Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja, kiedy klient wrzuca produkt 
do wirtualnego koszyka za pomocą swojego smartfona, następnie 
dokonuje transakcji w internetowym serwisie, a zamówienie odbiera 
14 Portal agencji marketingowej https://verseo.pl/e-commerce-definicja/ (dostęp 

12.02.2022).
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w sklepie stacjonarnym. Postęp technologiczny, zwiększające się ocze-
kiwania klientów oraz rosnąca konkurencja sprawiają, że coraz więcej 
przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie strategii omnichannel 
do swojej działalności. Poza powyżej przedstawionymi strategiami 
istnieje również model cross-channel. Stanowi on udoskonaloną formę 
multichannel i zapewnia połączenie między poszczególnymi kanałami, 
co z kolei przyczynia się do zwiększonej spójności przy dokonywaniu 
zakupu15. Klient może wybrać sposób, w jaki zakupi wybrany przez 
siebie produkt, na przykład za pomocą Internetu lub w sklepie stacjonar-
nym, jednak może się to wiązać z różnicą w cenie lub jakości obsługi.

Jednym z podstawowych rozwiązań, jakie sklep internetowy może 
zastosować w swojej działalności, jest model własnego magazynu. 
Oznacza to, że sprzedawane są wyłącznie produkty znajdujące się 
w magazynie. Dużym atutem tego modelu jest dostępność produktów 
od ręki, co umożliwia szybką wysyłkę, wpływającą na zadowolenie 
klienta. Własny magazyn oznacza także niezależność od dostawców, 
dzięki czemu zmniejsza się ilość problematycznych sytuacji doty-
czących realizacji zamówień czy niedotrzymywaniem umówionych 
terminów. Z racji na fakt, że transakcje odbywają się bez pośredników, 
sklep posiada znacznie większą kontrolę nad wszelkimi procesami 
logistycznymi oraz nad zwrotami i reklamacjami16. Własny magazyn 
posiada również wady. Jedną z nich jest kapitał zamrożony w towarze, 
co stanowi szczególnie duże ryzyko dla sklepów oferujących produkty 
o dużej różnorodności. Często przedsiębiorcy zmagają się ponadto 
z ograniczoną powierzchnią lokalową. Wynajęcie magazynu natomiast 
to przedsięwzięcie wiążące się z dodatkowymi kosztami, wynikającymi 
z konieczności opłacenia ochrony, ubezpieczenia itp.17.

Kolejnym często stosowanym modelem logistycznym jest pseudo-
-just-in-time. W tym przypadku występuje pośredniczenie między klien-
tem a dostawcą. Na witrynie sklepu jest wystawiony cały asortyment, 

15 https://hipercompoland.wordpress.com/2016/05/23/handel-przyszlosci-cross-
-channel/ (dostęp 15.02.2022).

16 Bartnik K.: Sklep internetowy od A do Z, EKomercyjnie, Warszawa 2013.
17 Niedźwiedzińska H.: Rozwiązania logistyczne w handlu elektronicznym, Auto-

busy, nr 12, 2018, s. 932.
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uwzględnia się jednak termin dostępności. Dany towar zostaje zamówiony 
u dostawcy dopiero, kiedy klient dokona zakupu w sklepie internetowym. 
Następnie towar jest pakowany i przekazywany do wysyłki. Pseudo-ju-
st-in-time minimalizuje koszty utrzymania magazynu i ubezpieczenia 
towaru, nie jest także wymagana duża wartość kapitału początkowego. 
Minusem tego rozwiązania jest jednak wydłużony czas realizacji za-
mówień, co może wpływać na niezadowolenie klienta. Często zdarza 
się również, że u dostawcy pojawiają się braki towaru, co może jeszcze 
bardziej wydłużyć realizację zamówienia, a klient jest jeszcze bardziej 
nieusatysfakcjonowany z powodu obsługi. Pseudo-just-in-time wymaga 
więc wysokiego poziomu integracji systemu sklepu oraz dostawcy18.

Popularnym modelem, który stosują sklepy internetowe, jest 
dropshipping. W tym modelu dostawca nie wysyła towaru do sklepu, 
tylko bezpośrednio do klienta. Zadanie sklepu ogranicza się do pośred-
niczenia pomiędzy dostawcą a klientem. Podobnie jak w przypadku 
pseudo-just-in-time dużą rolę odgrywa tutaj integracja systemów sklepu 
i dostawcy. W momencie złożenia zamówienia przez klienta następuje 
natychmiastowa rezerwacja danego produktu, jeżeli w danej chwili 
znajduje się on w magazynie. Stosowanie takiego rozwiązania posiada 
szereg zalet. Jedną z nich jest brak kosztów magazynowania, ponie-
waż wszystkie zadania logistyczne wykonuje firma outsourcingowa. 
Zmniejszają się także koszty zużywania wózków, taśm czy opakowań. 
Nie ma konieczności zawierania umów z firmami kurierskimi. Dużym 
ułatwieniem jest to, że do prowadzenia sklepu internetowego, którego 
działanie oparte jest na dropshippingu, wystarczą podstawowe narzę-
dzia, takie jak komputer z dostępem do Internetu. Dropshipping nie 
jest jednak modelem idealnym i posiada wady. Wiąże się on przede 
wszystkim z wyższymi kosztami sprzedaży. Często zdarzają się także 
błędy ze strony dostawcy oraz podawanie nieaktualnych stanów ma-
gazynowych, za co odpowiada sprzedawca.

Kolejnym modelem logistycznym wykorzystywanym w e-commer-
ce jest fulfillment. Zakłada on, że usługi logistyczne świadczy firma 
outsourcingowa. Sklep internetowy nie posiada własnego magazynu, 
zakupiony towar przechowuje firma zewnętrzna. Firma ta przyjmuje 
18 Bartnik K.: Sklep internetowy od A do Z, EKomercyjnie, Warszawa 2013.
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i magazynuje towar oraz jest za niego odpowiedzialna. Główną zaletą 
tego modelu jest przeniesienie kwestii związanych z powierzchnią 
magazynową, realizacją zamówienia oraz zatrudnianiem pracowników 
na firmę zewnętrzną. Większe zamówienia oznaczają również niższe 
ceny wysyłki. Jednak w przypadku takiego rozwiązania sprzedawca nie 
jest w stanie całkowicie kontrolować jakości sprzedawanego towaru, co 
z kolei utrudnia weryfikację zwrotów i reklamacji. Wdrożenie modelu 
fulfillment wiąże się również z wysokimi kosztami, na co nie każde 
przedsiębiorstwo może sobie pozwolić.

Wybór jednego z powyżej opisanych modeli przez e-sklep powinien 
uwzględniać skalę jego działania, możliwości technologiczne, zasoby 
finansowe i ilość dostępnej do użytku powierzchni. Warto zwrócić 
uwagę na fazę dystrybucji, stanowiącą jeden z ważniejszych aspektów 
działania sklepu internetowego. Dystrybucja w handlu elektronicznym 
stanowi fuzję logistyki oraz informatyki. Istotne są tutaj: sposoby do-
stawy, śledzenie przesyłki, system obsługi zamówień, system obsługi 
płatności. Wyróżnia się następujące sposoby dystrybucji w sklepach in-
ternetowych:
–	 z wykorzystaniem usług firm kurierskich,
–	 przy użyciu transportu własnego,
–	 z wykorzystaniem usług pocztowych,
–	 odbiór osobisty klienta w sklepie stacjonarnym.

W obecnych czasach sklepy starają się oferować różne formy prze-
syłki, ponieważ zwiększa to poziom obsługi klienta oraz konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa19.

4. Rynek e-commerce w Polsce

Rynek e-commerce w Polsce ma już ponad 20 lat, a z każdym dniem 
pojawia się coraz więcej nowych sklepów internetowych. Określając 
rynek handlu elektronicznego, można posłużyć się danymi za rok 
2021, przygotowanymi przez Gemius Polska, międzynarodową firmę 
19 Niedźwiedzińska H.: Rozwiązania logistyczne w handlu elektronicznym, Auto-

busy, nr 12, 2018, s. 932-933.
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badawczo-technologiczną założoną w Polsce. Raport dotyczący stanu 
rynku e-commerce uwzględnia zmiany zachowań e-konsumentów 
w związku z wybuchem pandemii Covid-19. Dane prezentują się 
w następujący sposób:
–	 77% internautów dokonało zakupów online przynajmniej raz. Wśród 

nich dominują kobiety, osoby powyżej 35 roku życia, posiadające 
wykształcenie wyższe oraz mieszkańcy największych miast;

–	 56% kupujących online deklaruje średnią sytuację materialną swo-
jego gospodarstwa domowego;

–	 odsetek Polaków robiących zakupy online wzrósł w stosunku 
do roku 2020 o 4%. Wzrost ten może mieć związek z pandemią 
oraz ograniczeniami obecnymi w handlu tradycyjnym. Respondenci 
zostali zapytani w trakcie badania, czy zmieniły się ich zachowania 
konsumenckie po wprowadzeniu lockdownu. Okazuje się, że 30% 
konsumentów kupuje w sklepach internetowych więcej produktów, 
a 33% robi zakupy online częściej. 13% konsumentów wybiera 
Internet jako główny kanał przy poszukiwaniu produktów;

–	 Respondenci decydują się na zakupy w sklepach internetowych, 
ponieważ posiadają one nieograniczoną dostępność. Docenianie są 
ponadto szybkość, opłacalność oraz bezpieczeństwo takich zakupów;

–	 23% internautów nie decyduje się na zakupy przez Internet. Wśród 
przyczyn podają przede wszystkim chęć obejrzenia produktu przed 
dokonaniem transakcji i przyzwyczajenie do zakupów w sklepach 
stacjonarnych. Grupa ta deklaruje, że do zakupów online w przy-
szłości mogłyby zachęcić ich niższe koszty towarów i dostawy oraz 
kody rabatowe, które można wykorzystać w sklepie internetowym. 
Większość osób niekupujących online to osoby starsze, z mniejszych 
miejscowości oraz posiadające niższe wykształcenie;

–	 78% badanych wskazało laptopa jako urządzenie wykorzystywane 
w procesie e-zakupów, jednak jego przewaga nad zajmującym drugie 
miejsce smartfonem (76%) stopniowo się zmniejsza. W najmłodszej 
grupie internautów (osoby w wieku 15-24 lata) za pomocą smartfona 
zakupy robi aż 92%;

–	 80% badanych wciąż napotyka na trudności w trakcie dokonywania 
zakupów za pomocą urządzeń mobilnych. Dotyczą one najczęściej 
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niewygodnych formularzy, które wskazało aż 38% internautów, 
a także niedostosowania stron internetowych do urządzeń mobil-
nych20.
W Polsce w szczególnie szybkim tempie zwiększa się wartość formy 

e-commerce B2C, do czego przyczyniły się procesy transformacyjne 
ostatnich dekad21. Zmiany w handlu są powodowane w dużej mierze 
pojawianiem się nowości technologicznych, głównie pod wpływem 
ogólnie dostępnego Internetu22. Przedsiębiorstwa zwiększają swój 
potencjał gospodarczy poprzez nieustanne rozszerzanie zakresu usług 
wobec dostawców i odbiorców. Ich działania są usprawniane dzięki 
technologii i kompetencjom zarządczym. W obecnych czasach za-
chowania zakupowe konsumentów podlegają rejestracji w systemach 
informatycznych, co pozwala przedsiębiorstwom na pozyskanie 
danych cennych do wykorzystania w negocjacjach z producentami. 
Przedstawione czynniki wpływają na to, że handel detaliczny pozostaje 
aktywnym obszarem i stosuje szereg nowych rozwiązań w zakresie 
form działalności23.

Warto zwrócić uwagę na makrootoczenie, mające wpływ na rozwój 
sklepów internetowych w Polsce. Za makrootoczenie uważa się zespół 
czynników, które wpływają na przedsiębiorstwo i wynikają z jego 
działania w określonym regionie, a więc np.: strefę klimatyczną czy 
układ polityczny. Istotnym jest jednak, że organizacja nie ma wpływu 
na zmianę warunków makrootoczenia i musi dostosować do nich swój 
sposób funkcjonowania24. Czynnikami mającymi wpływ na rozwój 
e-commerce w Polsce są:

20 Portal firmy Gemius Polska https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly aktualno-
sci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.html (dostęp 13.02.2022).

21 Misiąg F.: Handel w transformowanej gospodarce, Handel wewnętrzny, nr 4/5, 
2009, s. 9-15.

22 Skorupska J.: E-commerce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, 
s. 16.

23 Trojanowski M.: Podstawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Pol-
sce – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 
Warszawa 2013.

24 Encyklopedia Zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Makrootoczenie (dostęp 
13.02.2022).
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–	 otoczenie technologiczne – technologie ułatwiające sprzedaż prężnie 
się rozwijają, jednak powoduje to także zaostrzenie konkurencji 
między sklepami,

–	 otoczenie ekonomiczne – decyzje zakupowe klientów są nacechowa-
ne większą wrażliwością cenową z racji na wzrosty i spadki w go-
spodarce państwowej, mające swoje odzwierciedlenie w średnich 
zarobkach oraz kryzysach ekonomicznych,

–	 otoczenie socjokulturowe – liczba osób korzystających z Internetu 
i smartfonów oraz robiących zakupy w sklepach internetowych dyna-
micznie się zwiększa, zmieniają się również postawy konsumenckie, 
co widać na przykładzie odchodzenia od idei konsumpcjonizmu lub 
zwracania uwagi na ekologiczność produktów,

–	 otoczenie polityczno-prawne – na bieżąco wprowadza się i egze-
kwuje prawo dotyczące e-zakupów, czego przykładem jest ustawa 
o prawach konsumenta25.

5. Wykorzystanie e-commerce w praktyce 
gospodarczej przedsiębiorstw branży kosmetycznej

Produkty kosmetyczne są wykorzystywane na co dzień przez prak-
tycznie każdego człowieka, niezależnie od jego płci, wieku, rasy czy 
miejsca zamieszkania. Dlatego też rynek kosmetyczny jest obecny 
na całym świecie, a jego wartość nieustannie wzrasta. Cechuje go 
także stabilność w czasie kryzysów gospodarczych – z raportu banku 
Santander wynika, że w Polsce w czasie pandemii Covid-19 przychody 
podmiotów zatrudniających do 49 osób po trzech kwartałach 2020 roku 
nie zmieniły się, a ich rentowność wzrosła o jeden punkt procentowy26.

Przyjmuje się, że rynek kosmetyczny obejmuje:
–	 kosmetyki do pielęgnacji:
25 Skorupska J.: E-commerce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, 

s. 19-20.
26 Portal o finansach i biznesie https://www.money.pl/gielda/polski-rynek-kosmety-

kow-szosty-w-europie-wraca-na-sciezke-wzrostu-6609916492913504a.html (do-
stęp 21.12.2021).
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–	 skóry,
–	 włosów,
–	 kosmetyki do makijażu,
–	 zapachy i perfumy,
–	 przybory toaletowe i dezodoranty27.

W roku 2019 wartość światowego rynku kosmetycznego wynosiła 
532 mld dolarów. Wartość ta rośnie od 2004 roku średnio o 4 proc. rocznie. 
Rekordowe dwucyfrowe wzrosty obserwuje się w krajach rozwijających 
się, takich jak Brazylia (50 proc.) czy Indie 43 proc.)28. Eksperci progno-
zują, że do roku 2023 nastąpi dalszy wzrost wartości światowego rynku 
kosmetycznego. Analiza rynku w Polsce również przynosi optymistyczną 
prognozę i przewiduje wzrost 4,2 proc. rocznie29. Obecnie polski rynek 
zajmuje 6. miejsce w Europie, a jego wartość jest szacowana na ponad 
18 mld zł30. Magazyn „Forbes” opublikował ranking 200 najlepszych pol-
skich marek, gdzie w kategorii kosmetyków zwyciężyły następujące firmy:
–	 Ziaja (wartość: 134 mln zł),
–	 Luksja (wartość: 92 mln zł),
–	 Eveline (wartość: 83 mln zł).

W obecnych czasach handel elektroniczny coraz bardziej zyskuje 
na znaczeniu, a zakupy w sklepach internetowych stają się codziennością. 
Przyczynił się do tego m.in. wybuch pandemii. Wielu klientów zrezygno-
wało wtedy z zakupów w sklepach stacjonarnych i odkryło bezpieczeństwo 
i prostotę zakupów online. Dane na temat udziału branży kosmetycznej 
w handlu elektronicznym są jak na razie nieścisłe – różne źródła podają 
wartości z zakresu 27-52 proc. Mimo to można stwierdzić, że branża 
kosmetyczna jest jedną z najważniejszych na rynku e-commerce31. 
Do najbardziej rozpoznawalnych drogerii internetowych w Polsce należą:
27 Raport banku PKO, „Branża kosmetyczna 2017”.
28 OrbisResearch, Global Cosmetics Products Market-Analysis of Growth, Trends 

and Forecasts (2018-2023).
29 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/rynek-kosmetyczny-w-2021-roku-

-czeka-odbicie-analitycy-spodziewaja-sie-wzrostu (dostęp 21.12.2021).
30 Portal o branży kosmetycznej https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/eu-

romonitor-polski-i-swiatowy-rynek-kosmetykow-wro,67079 (dostęp 21.12.2021).
31 Portal dostawcy usług logistycznych dla e-commerce https://blog.arvato.pl/ry-

nek-kosmetyczny-w-polsce-charakterystyka/ (dostęp 21.12.2021).
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–	 Rossmann,
–	 Douglas,
–	 Sephora,
–	 Hebe,
–	 Drogeria Natura,
–	 Notino32.

To jednak nie dobra reputacja czy znajomość danej marki stanowią 
determinantę wyborów zakupowych konsumentów. Jednym z czynni-
ków, które zachęcają klientów do zakupów w drogeriach internetowych 
są konkurencyjne ceny – kosmetyki można często kupić w cenach 
znacznie niższych niż w sklepach stacjonarnych. Nie bez znaczenia 
pozostają także obecne na stronach internetowych promocje.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że sklepy stacjonarne mają 
ograniczoną powierzchnię, co niesie za sobą ograniczenia związa-
ne z asortymentem. Sklepy nie mają możliwości zaopatrywania we 
wszystkie pożądane przez klientów produkty, co jest szczególnie wi-
doczne w branży kosmetycznej. Dobry przykład stanowi tutaj problem 
kobiet kupujących podkłady do twarzy, które nie mogą nabyć produktu 
o odpowiednim kolorze, ponieważ drogeria jest zaopatrzona jedynie 
w kilka najbardziej popularnych odcieni. Sklepy internetowe mogą 
sobie pozwolić na znacznie szerszy asortyment, co sprawia, że klienci 
mogą zdecydować się na zakup dokładnie takiego produktu, jaki chcą.

Niewątpliwym atutem internetowych sklepów z kosmetykami jest 
możliwość zamawiania z różnych państw świata. Klientom często 
zależy na zakupie produktów z oferty marki, która w Polsce nie jest 
dostępna. Dzięki e-commerce jest to możliwe i stanowi to kolejny 
powód, dla którego coraz więcej osób wybiera zakupy online.

W Polsce szczególną popularnością w kanale e-commerce cieszą 
się kosmetyki naturalne, np. z etykietą bio, oragnic, zero waste lub 
vegan. Coraz więcej konsumentów interesuje się pielęgnacją naturalną 
i składnikami naturalnymi. Ważnymi czynnikami stają się także dbałość 
o środowisko oraz nieprzeprowadzanie testów na zwierzętach. Firma 
Sephora zleciła badanie, z którego wynika, że prawie połowa Polaków 
32 Portal dostawcy usług logistycznych dla e-commerce https://blog.arvato.pl/ry-

nek-kosmetyczny-w-polsce-charakterystyka/ (dostęp 21.12.2021).

Nadia Furmann, Hanna Niedźwiedzińska



73

zwraca uwagę na to, czy przedsiębiorstwo produkuje w sposób przyja-
zny środowisku oraz czy istnieje możliwość recyklingu opakowania33.

W obecnych czasach duże znaczenie w rozwoju branży kosme-
tycznej w handlu elektronicznym ma także marketing w mediach 
społecznościowych. Portale takie jak Facebook czy Instagram, z któ-
rych korzysta większość konsumentów, przeprowadzają kampanie 
zwiększające popularność drogerii internetowych. Coraz częściej firmy 
zajmujące się sprzedażą kosmetyków nawiązują współpracę ze znanymi 
osobami, które testują ich produkty, a następnie przedstawiają efekty 
właśnie w mediach społecznościowych. Oferują także kody rabatowe 
do wykorzystania w czasie zakupów w danym sklepie internetowym. 

6. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że logistyka odgrywa obecnie kluczową rolę 
w działaniu każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości 
czy charakteru działalności. Głównym celem firmy jest zaspokojenie 
wymagań klientów, co w następstwie skutkuje uzyskaniem satysfakcjo-
nujących wyników finansowych. Aby było to możliwe, niezbędne jest 
podejmowanie odpowiednich działań logistycznych, takich jak procesy 
planowania, realizowania, kontrolowania, sprawnego i efektywnego 
ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów 
gotowych oraz odpowiedniej informacji od punktu ich pochodzenia 
do punktu konsumpcji. Przedsiębiorstwo musi również dbać o utrzy-
manie odpowiedniego poziomu procesów: transportu, składowania, 
utrzymywania zapasów, obsługi klienta, realizacji zamówień i przepły-
wu informacji. Wymienione działania logistyczne organizacji wpływają 
bezpośrednio na otrzymywanie przez klienta właściwego produktu, we 
właściwej ilości, we właściwym czasie i miejscu oraz po właściwych 
kosztach. Jak pokazują zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań, 
jednym kluczowych narzędzi wspierających pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstwa może być dystrybucja oparta na rozwiązaniach e-com-
33 Portal o rynku e-commerce https://www.magazyn-ecommerce.pl/artykul/co-2020-rok-

-zmienil-na-rynku-kosmetykow (dostęp 04.01.2021).
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merce. Według wielu specjalistów, Polska stanowi jeden z najszybciej 
rosnących rynków handlu elektronicznego, dzięki czemu zwiększa 
się jej atrakcyjność dla zagranicznych firm oraz szansa na intensywną 
ekspansję polskich sklepów internetowych poza granice kraju.
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Marketingowy wymiar postrzegania produktu 
logistycznego na przykładzie transportu 

drogowego towarów niebezpiecznych

1. Wstęp

Transport ładunków, w tym materiałów niebezpiecznych, jest pod-
stawowym elementem systemów logistycznych, realizującym zadania 
związane z przemieszczaniem surowców, materiałów, komponentów 
czy wyrobów gotowych w zdywersyfikowanych podsystemach za-
opatrzenia, produkcji i dystrybucji1. Aby jego realizacja przebiegała 
w sposób skuteczny i efektywny, wykorzystywane systemy i procesy 
logistyczne powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki 
transportowanych produktów. Jest to szczególnie istotne z perspekty-
wy materiałów niebezpiecznych, które posiadają właściwości mogące 
tworzyć niebezpieczeństwo i/lub być ryzykowne dla bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzkiego, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z nowoczesnymi uwarunkowaniami prowadzonej działal-
ności gospodarczej, analiza i ocena specyfiki realizowanych usług z za-
kresu transportu drogowego materiałów niebezpiecznych nie powinna 
1 Urbanyi-Popiołek I.: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Wydawnic-

two Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 7.
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abstrahować od marketingowego wymiaru tychże usług. Doskonale 
wpisują się one bowiem w nurt tradycyjnych relacji wiążących logistyką 
z marketingiem na płaszczyznach dystrybucji oraz logistycznej obsługi 
klienta. Wystarczy wspomnieć, iż z punktu widzenia idei kontinuum 
materialności produktu marketingowego transport drogowy materiałów 
niebezpiecznych może być kwalifikowany do grona usług z towarzyszą-
cymi jej dobrami materialnymi (koniecznymi do jej przeprowadzenia). 
Organizacja tego typu usług wymaga bowiem holistycznego spojrzenia 
na pojazd, opakowanie, ładunek wraz z jego oznakowaniem, a także 
na wszystkich uczestników biorących udział w przygotowaniu trans-
portu, jego realizacji, zabezpieczeniu czy zapobieganiu potencjalnym 
sytuacjom awaryjnym2. 

Zasadniczym celem opracowania jest bliższa charakterystyka zagad-
nień związanych z realizacją przewozów materiałów niebezpiecznych 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych. 
Celem drugoplanowym pracy jest z kolei przedstawienie wybranych 
wyników badań empirycznych dotyczących świadomości respon-
dentów co do istoty i charakteru transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych oraz postrzegania potencjalnych zagrożeń mogących 
mieć miejsce podczas jego realizacji. Nakreślona optyka badawcza 
opiera się na założeniu, że każdy produkt można poddać analizie 
marketingowej i wyróżnić poszczególne jego elementy3. Przybliżając 
specyfikę funkcjonowania tego typu usług na rodzimym rynku (ang. 
performance), jak również sposób ich percepcji oczami respondentów 
(ang. perception), możliwe stanie się ukazanie transportu drogowego 
materiałów niebezpiecznych jako swoistego konglomeratu atrybutów 
materialnych oraz niematerialnych, zgodnie z koncepcją produktu 
w ujęciu marketingowym4.

2 Rogalski G., Pyza D..: Organizacja przewozów towarów niebezpiecznych 
w transporcie drogowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 120, 
Warszawa 2018, s. 341.

3 Czubała A. (red.): Podstawy marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012, s. 80.

4 Lancaster G., Withey F., Ashford R.: Marketing Fundamentals 2000–2001. The 
Chartered Institute of Marketing/Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, s. 48.
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2. Organizacja transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych – wybrane zagadnienia

Materiały niebezpieczne różnią się od innych możliwością wystąpie-
nia ryzyka związanego z możliwością uwolnienia się groźnych substancji 
do środowiska naturalnego5. Transport takich przedmiotów jest niedo-
zwolony, chyba, że przedsiębiorstwo transportowe posiada pozwolenie 
i przeprowadza przewóz zgodnie z określonymi przepisami prawa. Mate-
riały niebezpieczne pojawiają się w trzech formach – mogą występować 
w stanie skupienia stałego, ciekłego lub gazowego6. Jednocześnie, w ich 
skład zaliczać należy nie tylko materiały właściwe, ale także odpady oraz 
opakowania zanieczyszczone tymi materiałami. Przedstawione ładunki 
mogą być przewożone tylko i wyłącznie na warunkach sprecyzowanych 
w europejskiej konwencji ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport 
international des marchandises Dangereuses par Route).

Przedsiębiorstwa transportowe i ich pracownicy, chcąc zagwaran-
tować niezagrożony, legalny i dozwolony import ładunków z innych 
krajów, czy też eksport towarów do innych krajów, muszą również 
posiadać wiedzę na temat oznaczenia towarów niebezpiecznych i ich 
klasyfikacji. Oznakowania te są przedstawione na pomarańczowej 
tabliczce, na której mieszczą się: numer indywidualny konkretnego 
zagrożenia pozwalający na jego rozpoznanie posiadający dwie albo 
trzy cyfry i numer UN posiadający w każdym przypadku cztery cyfry. 
Przewożone towary powinny być oznaczone naklejkami ADR przy-
klejonymi w dobrze zauważalnym miejscu. Mogą one być klasyfiko-
wane do jednej z kilkunastu klas zagrożeń, obejmujących: materiały 
wybuchowe, gazy palne, gazy niepalne, gazy trujące, ciecze zapalne, 
materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały niebezpieczne 
przy zetknięciu z wodą, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, 
materiały trujące, materiały zakaźne, materiały radioaktywne, materiały 
żrące oraz inne materiały niebezpieczne.
5 Erkut E., Verter V.: Modelling of transport risk for hazardous materials. Opera-

tions research, 1998, s. 625
6 Fertsch M. (red.): Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie 

technik logistyk, wyd. II, Poznań, 2008, s.100.
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W przewozie drogowym niebezpiecznych substancji niezwykle 
istotne jest ulokowanie naklejek ostrzegawczych we właściwym miej-
scu. Jeśli towar przewożony jest luzem za pomocą kontenera, wtedy 
naklejkę umieszcza się na jego tyle oraz po bokach. W przypadku trans-
portowania luzem za pomocą skrzyni ładunkowej, naklejka powinna 
zostać przyklejona z tyłu samochodu i na jego bokach. Jeśli transport 
następuje przy użyciu jednokomorowej cysterny, wówczas naklejka 
jest umieszczona z tyłu cysterny i po jej bokach. Z kolei w przypad-
ku wykorzystania cysterny wielokomorowej, naklejkę przylepia się 
po bokach komór i z tyłu cysterny. Jeśli towary pochodzą z klasy 
pierwszej i siódmej klasyfikacji ADR (czyli materiały wybuchowe 
lub radioaktywne), nalepka ostrzegawcza musi znajdować się rów-
nież po bokach pojazdu i z jego tyłu. Warto dodać, że każdy pojazd 
przeznaczony do przewożenia niebezpiecznych substancji musi być 
odpowiednio wyposażony w awaryjne osprzętowanie, obejmujące 
przynajmniej jeden klin przeznaczony do podstawiania do koła, znaki 
sygnalizacyjne (stojące), kamizelkę sygnalizującą oraz latarkę (jej liczba 
musi odpowiadać liczbie wszystkich członków przewozu). Dodatkowo 
każda jednostka transportowa musi być zaopatrzona w osprzętowanie 
awaryjne, czyli aparaturę zabezpieczającą w razie konieczności drogi 
oddechowe, a także preparaty służące do asekuracji osobistej, czyli 
między innymi rękawiczki, okulary, czy też obuwie osłonowe.

Na terenie państw należących do Unii Europejskiej transport materia-
łów niebezpiecznych może być organizowany na trzy możliwe sposoby. 
Jednym z nich jest przewożenie materiałów w sztukach. Oznacza to, 
że każdy pojedynczy przewożony towar powinien zostać wyróżniony 
odpowiednim sygnalizatorem (zwykle – naklejką informującą o niebez-
pieczeństwie, a także o jego nazwie i klasie). Innym sposobem organizacji 
przewozu towaru niebezpiecznego jest transport bez użycia opakowania. 
Ten rodzaj wykorzystywany jest w sytuacji przewozu towarów stałych, 
które wywołują mniejszy poziom zagrożenia od towarów w innych 
stanach skupienia. Transport ten odbywa się za pomocą skrzyni i kon-
tenerów dołączonych do głównego pojazdu. Kolejną formą przewozu 
ładunków niebezpiecznych jest transport cysterną. W tym przypadku 
istnieje możliwość przewożenia wyjątkowo niebezpiecznych ładunków, 
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charakteryzujących się wysokim poziomem zróżnicowania, takich jak: 
towary żrące, toksyczne, zaraźliwe, czy też łatwopalne. Wspomniany 
przewóz często odbywa się przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych 
cystern, które są projektowane na potrzeby konkretnego produktu. 

Transport drogowy towarów niebezpiecznych odnoszą się do moż-
liwości wystąpienia ryzyka podczas przewozu tychże materiałów 
w obrębie środowiska, jak i wykorzystywanej infrastruktury. Stąd też 
musi on podlegać rygorystycznej kontroli, przy czym nadzorowana 
jest zarówno forma przeprowadzania przewozu, jak i podjęcie decyzji 
o wyborze właściwej trasy dla danego środka transportu. Z perspektywy 
krajowych uwarunkowań prawnych zasady transportu drogowego towa-
rów niebezpiecznych regulowane są przez szereg przepisów, takich jak:
−	 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 

Nr 53 poz. 272);
−	 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

1997 Nr 98 poz. 602);
−	 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

2001 Nr 125 poz. 1371);
−	 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 

2004 Nr 92 poz. 879);
−	 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807);
−	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2022 
poz. 122);

−	 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecz-
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, ze zm.);

−	 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogo-
wego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332, 
ze zm.);

−	 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 122, ze zm.);

−	 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967);
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−	 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, ze zm.);

−	 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, ze zm.);

−	 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 618, ze zm.);

−	 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym 
działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz 
rozporządzenia nr 1255/97 (Dz. Urz. L 3 z 05.01.2005, str. 1-44).
Przepisy te odnoszą się do kierowców, przedsiębiorców, pracow-

ników firm transportowych i innych osób (podmiotów) pośrednio lub 
bezpośrednio zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawione ustawy i roz-
porządzenia dotyczą kompleksowego i łącznego procesu transportu, 
odbywającego się od nadawcy do ostatecznego konsumenta biorąc 
pod uwagę rzetelność i odpowiedzialność każdego członka występu-
jącego w procesie7.

W zakresie regulacji międzynarodowych istnieją regulacje modalne 
obejmujące konkretne warianty przewozu, które zostały przygotowane 
w oparciu o zestaw podstawowych zasad związanych z przeprowadza-
niem bezpiecznych przewozów. Najbardziej popularna umowa doty-
cząca przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych to wcześniej 
wspomniana konwencja ADR. Umowa ta obowiązuje na terenie Unii 
Europejskiej, ale również w wybranych krajach Afryki i Azji. Umowa 
ADR zawiera dwa załączniki: załącznik A i załącznik B (zob. tab. 1)8.

7 Rogalski G., Pyza D.: Organizacja przewozów towarów niebezpiecznych w trans-
porcie drogowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 120, Warszawa, 
2018, s. 342.

8 Kołdys K., Czech P., Filipczyk J., Turoń K., Urbańczyk R.: Regulacje praw-
ne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych różnymi środkami transportu. 
Bezpieczeństwo i ekologia. Autobusy, nr 6, 2017, s. 258-259.
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Tabela 1. Ogólne przedstawienie zakresu załączników A i B umowy ADR.

Załącznik A Załącznik B
−	 zakres stosowania;
−	 definicja, kryteria i możliwo-

ści pomiaru;
−	 kursy i szkolenia przeznaczone 

dla pracowników podejmujących 
pracę w obszarze transportu ła-
dunków niebezpiecznych;

−	 obowiązki sprecyzowane dla osób 
biorących udział w przewozie 
towarów niebezpiecznych;

−	 wyłączenia;
−	 czynności wykonywanych w celu 

ochrony substancji niebezpiecz-
nych o wysokim ryzyku;

−	 klasyfikacja ładunków niebez-
piecznych;

−	 możliwości wykonywania transpor-
tu podczas istnienia odstępstw i wy-
łączeń zupełnych i częściowych; 

−	 eksploatacja cystern i opakowań;
−	 analizy i struktury wykorzysty-

wanych opakowań, kontenerów, 
dużych zbiorników, cystern do trans-
portu wykonywanego luzem;

−	 operacji ekspedycyjnych związa-
nych z właściwym oznaczeniem 
materiałów i dokumentacji; 

−	 reguł związanych z załadunkiem 
towarów niebezpiecznych, ich 
rozładunkiem i możliwością ma-
nipulacji.

−	 warunki dotyczące dokumentacji 
towarzyszącej przy transporcie 
materiałów niebezpiecznych 
oraz wymagania dla ekwipunku 
przeciwpożarowego, ekwipunku 
przeznaczonego dla zapewnienia 
indywidualnego bezpieczeństwa 
oraz innych ekwipunków;

−	 obostrzenia transportu pojazdów 
z ładunkiem niebezpiecznym 
podczas przewozów przez tunele;

−	 warunki dotyczące struktury 
środków transportu oraz warunki 
admisji środków transportu.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., uwzględniającej zmiany 
znowelizowanych załączników A i B (Dz. U. z 2019 r. poz. 769).
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3. Wyniki badań empirycznych dotyczących 
postrzegania transportu drogowego materiałów 
niebezpiecznych w oczach respondentów

Badania empiryczne zostały zrealizowane online za pośrednictwem 
platformy internetowej ,,Formularze Google” w okresie maj-czerwiec 
2022 roku. Wzięło w nich udział 70 anonimowych respondentów, zaś 
dobór próby miał charakter dostępnościowy.

Z analizy uzyskanych rezultatów wynika, że 90% ankietowanych 
(tj. 63 osoby) słyszało o samym pojęciu „transport towarów niebez-
piecznych”, natomiast 25,7% ogółu respondentów (18 osób) stwier-
dziło, że ma do czynienia z transportem tychże materiałów w związku 
z podejmowaną pracą zawodową. 

Interesujące wnioski płyną z analizy odpowiedzi respondentów do-
tyczących postrzegania bezpieczeństwa przewozów substancji niebez-
piecznych realizowanych na terenie Polski (zob. rys. 1). Ponad połowa 
badanych osób (56,6% respondentów; 41 osób) uważa wspomniane 
przewozy za „raczej bezpieczne”, zaś 20% badanych – za „zdecydowa-
nie bezpieczne”. Z kolei 14,3% ankietowanych (10 osób) nie potrafiło 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 7,1% badanych stało 
na stanowisku, że przewozy materiałów niebezpiecznych organizowane 
w naszym kraju raczej nie należą do bezpiecznych. Żaden z ankie-
towanych nie określił, że usługi polegające na transporcie towarów 
niebezpiecznych są definitywnie niebezpieczne.
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Ryunek. 1. Postrzeganie bezpieczeństwa transportu drogowego mate-
riałów niebezpiecznych w oczach respondentów.

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem większości respondentów, przewozy materiałów niebez-
piecznych w naszym kraju odbywają się „raczej zgodnie z przepisami 
prawa” (zob. rys. 2). W taki sposób na pytanie dotyczące zapatrywań 
ankietowanych co do zgodności realizowanych usług transportowych 
z bieżącymi regulacjami legislacyjnymi odpowiedziało 64,3% badanych 
(45 osób). 17,1% opiniodawców (12 osób) nakreśliło w tym zakresie 
odpowiedź ,,zdecydowane tak”, z kolei 10% ankietowanych (7 osób) 
nie miało jednoznacznego zdania. Tylko jeden respondent uważał ka-
tegorycznie, że transport materiałów niebezpiecznych na terenie Polski 
nie odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi. 

W dalszym etapie badań empirycznych zapytano respondentów, 
czy słyszeli kiedykolwiek o konwencji ADR. 67,1% ankietowanych 
(tj. 47 osób) udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, zaś 32,9% 
(23 osoby) – negatywnej. Interesujący jest również fakt, że aż 15,7% 
opiniodawców (tj. 11 osób) zapewniło, że dobrze zna regulacje prawne 
dotyczące związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych 
w Polsce (w tym – konwencji ADR).
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Biorąc pod uwagę główne przyczyny nieznajomości przepisów 
dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych, dominujący od-
setek ankietowanych (30%; 21 osób) podkreślił, iż niewiedza ta jest 
spowodowana brakiem zainteresowania rozpatrywanym zagadnieniem 
(zob. rys. 3). Aż 24,3% respondentów (17 osób) wyrażało przekonanie, 
że przepisy te zmieniają się zbyt szybko. Z kolei 17,10% ankietowanych 
stało na stanowisku, że regulacje te są niezrozumiałe.

Rysunek 2. Ocena realizowanych usług transportu drogowego ma-
teriałów niebezpiecznych pod katem zgodności z przepisami prawa 
w oczach respondentów.

Źródło: opracowanie własne.

Z uzyskanych wyników badań empirycznych wynika jednocze-
śnie, że 67,1% respondentów (47 osób) deklaruje znajomość wizualną 
oznaczeń widniejących na samochodach transportujących towary 
niebezpieczne. Blisko co trzeci badany (32,9%) stwierdził, że nie wie, 
jak wyglądają oznaczenia znajdujące się na tego typu pojazdach. Co 
ciekawe, ponad połowa ankietowanych (52,9%; 37 osób) wyraziła 
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przekonanie, że byłaby w stanie rozpoznać rodzaj zagrożenia po nalep-
ce umieszczonej na pojeździe przewożącym materiały niebezpieczne. 
Pozostała część badanych (47,1%) nie posiada wystarczającej wiedzy 
w tym zakresie.

Rysunek 3. Główne przyczyny nieznajomości przepisów dotyczących 
transportu drogowego towarów niebezpiecznych w oczach respon-
dentów.

Źródło: opracowanie własne.

Uszczegóławiając kwestie oznaczeń określających ładunki nie-
bezpieczne na pojazdach (zob. rys. 4), 30% ankietowanych (21 osób) 
stwierdziło, iż ich zdaniem są one niedostatecznie widoczne (nie widać 
oznaczeń ostrzegawczych). Taki sam odsetek respondentów wyrażał 
stanowisko, że oznaczenia umieszczone na pojazdach transportujących 
materiały niebezpieczne są generalnie widoczne, aczkolwiek trudno 
jednoznacznie na ich podstawie ocenić rodzaj przewożonego ładunku 
(a co za tym idzie – potencjalny rodzaj zagrożenia). Jedynie 20% opi-
niodawców (14 ankietowanych) oznaczenia występujące na pojazdach 
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wykorzystywanych w transporcie towarów niebezpiecznych jedno-
znacznie oceniło w sposób pozytywny.

 

30%

20%

30%

20%

Nie widać dostatecznie oznaczeń ostrzegawczych
Oznaczenia widać, lecz trudno określić rodzaj przewożonego ładunku
Oznaczenia widać i jednoznacznie wskazują one rodzaj przewożonego ładunku
Trudno powiedzieć/nigdy nie widziałem pojazdu przewożącego towary niebezpieczne

Rysunek 4. Ocena oznaczeń widniejących na pojazdach wykorzystywa-
nych w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w oczach re-
spondentów.

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Ocena respondentów dotycząca zasadności dalszego 
rozgłaśniania zagadnień dotyczących transportu drogowego materia-
łów niebezpiecznych.

Źródło: opracowanie własne.

Na zakończenie warto równie zasygnalizować, że aż 70% ogółu 
badanych (49 osób) wyraziło przekonanie, że problematyka przewozów 
materiałów niebezpiecznych jest niedostatecznie rozgłaszana i powinno 
się więcej mówić na ten temat (zob. rys. 5). Przeciwnego zdania było 
15,7% respondentów (11 osób), zaś pozostała część ankietowanych 
wstrzymała się od zdania.

4.  Podsumowanie

Postępujące zapotrzebowanie na usługi transportowe materiałów 
niebezpiecznych uwidaczniane jest przede wszystkim we wciąż zwięk-
szającej się na terenie państw Unii Europejskiej liczbie tonokilometrów, 
określających pracę przewozową wykonaną podczas transportu tychże 
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towarów. Ze względu na swoją specyfikę usługi te są uregulowana wie-
loma regulacjami prawnymi, a także nieustannie poddawane kontroli, 
co ma sprzyjać zapewnianiu bezpieczeństwa i redukcji ryzyka wystą-
pienia wypadków i innych zagrożeń dla człowieka, środowiska czy 
infrastruktury. Przedsiębiorstwa pełniące usługi w zakresie transportu 
drogowego substancji szkodliwych powinny zwrócić szczególną uwagę 
na ograniczeniu ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznych występu-
jących podczas realizowania przewozów. Aby klienci korzystali z usług 
danego przewoźnika, poziom jakości oferowanych usług i bezpieczeń-
stwo muszą być dopasowane do potrzeb i wymagań konsumentów. 

Zaprezentowane w opracowania wyniki badań empirycznych dowo-
dzą, że tematyka transportu drogowego towarów niebezpiecznych jest 
wciąż niedostatecznie rozpoznana wśród postronnych użytkowników 
polskich dróg. Choć w wielu przypadkach wiedza ta może być postrze-
gana jako ekspercka, umiejętności rozpoznania kategorii przewożonego 
materiału oraz zasad postępowania w przypadku powstania zagrożenia 
podczas jego transportu może być nieodzownym czynnikiem redukują-
cym negatywne konsekwencje społeczne, ekonomiczne i środowiskowe 
wynikające z jego wystąpienia. Co więcej, wielu respondentów nadal 
nie jest przekonanych o rzetelnym wypełnianiu wszelkich regulacji 
prawnych powiązanych z transportem drogowym materiałów niebez-
piecznych przez poszczególnych przewoźników. Wydaje się, że kre-
owanie i przekazywanie informacji na ten temat do szerszego spektrum 
odbiorców może być interesującą ścieżką kształtowania pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstw transportowych w oczach społeczeństwa, 
co w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności 
podmiotów gospodarczych świadczących wspomniane usługi.
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Kastomizacja jako nowoczesny trend 
w marketingu usług logistycznych

1. Wstęp

Konkurencyjność podmiotów gospodarczych obejmuje całokształt 
czynników umożliwiających osiągnięcie obecnej lub potencjalnej prze-
wagi na rynku. W odniesieniu do gospodarki i przedsiębiorstwa, termin 
ten uwzględnia spełnienie takich cech, jak: sprzedawanie produktów lub 
świadczenie usług przy satysfakcjonującym poziomie generowanego 
zysku, zdolność do ekspansji rynkowej, wypełnianie zasad zrównowa-
żonego rozwoju w długim okresie itd.1. Jednocześnie, źródła konku-
rencyjności mogą mieć wielowymiarowy i wysoce zdywersyfikowany 
charakter, obejmujący m.in. determinanty o charakterze: produkcyjnym, 
dystrybucyjnym, technologicznym, jak również marketingowym.

Rozwój gospodarczy oraz wzrost zamożności klientów doprowadził 
do sytuacji, w której standardowe produkty mogą nie wypełniać ocze-
kiwań klientów i są postrzegane jako mało atrakcyjne. Współcześni 
klienci wymagają bowiem takiej oferty, która będzie spersonalizowana 

1 Lubiński M., Michalski T., Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność go-
spodarki, Pojęcia i sposoby mierzenia, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicz-
nych, Warszawa 1995, s. 10.
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i jednocześnie sprzedawana po cenie produktu standardowego2. Dlatego 
też przedsiębiorstwa, aby wyróżnić się w środowisku rynkowym, coraz 
częściej przyjmują taką strategię działania, która pozwoli na spełnienie 
oczekiwań współczesnego konsumenta zgodnie z zasadami kastomizacji 
produktu. Uwaga ta tyczy również jednostek świadczących szeroko 
rozumiane usługi logistyczne. 

Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie idei masowej 
kastomizacji jako narzędzia marketingu spersonalizowanego we 
współczesnych podmiotach gospodarczych. Przyjęta optyka badawcza 
pozwoli przede wszystkim na bliższą charakterystykę genezy, kon-
cepcji, determinant czy też strategii wdrażania masowej kastomizacji 
w przedsiębiorstwach logistycznych. Celem drugoplanowym jest z kolei 
przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących efektów 
płynących z implementacji zasad masowej personalizacji usług przez 
dziewięciu operatorów logistycznych prowadzących działalność go-
spodarczą na obszarze Polski. W ten sposób możliwe stanie się m.in. 
uzyskanie odpowiedzi na pytania, dla jakiego typu odbiorców maso-
wa kastomizacja jest dedykowana w pierwszej kolejności oraz w jaki 
sposób personalizacja oferty wpłynęła na rentowność realizowanych 
usług logistycznych. 

2. Masowa kastomizacja – zarys problematyki

Pierwszym badaczem, który zajął się zgłębianiem założeń masowej 
kastomizacji, był A.Toffler. Autor ten opisał ideę mass customization 
w opracowaniu pt. „The Future Shock” z 1970 roku, przeciwstawiając ją 
z ówcześnie dominującą w gospodarkach państw wysokorozwiniętych 
koncepcją produkcji masowej, umożliwiającej wytwarzanie wystan-
daryzowanych dóbr w sposób efektywny ekonomicznie3. Wychodząc 
z założenia, że podsycane przez marketing oczekiwania klientów wzglę-
2 Piątkowski A.: Masowa kastomizacja, jako strategia uzyskania przewagi konku-

rencyjnej w XXI wieku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1, 2017, 
s. 147.

3 Toffler A.: The Future Shock, London 1970.
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dem dóbr i usług nabywanych zakładają wysoką jakość z jednoczesną 
możliwością wyboru szerokiej gamy opcji oferowanych przez produkt4, 
preferowane przez producentów stało się przejście ku korzyściom 
wynikającym z różnorodności. Personalizacja produktowa sprzyjała 
bowiem budowaniu lojalności klienta poprzez kreację relacji jeden-do-
-jednego oraz zrozumienie potrzeb każdej osoby, pomoc w osiągnięciu 
celów, oraz skuteczne i świadome odpowiadanie na każdą indywidualną 
potrzebę w danym kontekście5. Podobne spojrzenie względem opisy-
wanej problematyki wyrażali M. Piore oraz C. Sabel, którzy zwrócili 
uwagę na zmiany jakie zachodzą w strukturze kapitalizmu. Autorzy ci 
podkreślali zasadność odejścia od produkcji masowej na rzecz elasty-
cznego modelu produkcji, który zakłada możliwość szybkiej zmiany 
wielkości produkcji oraz dobrze zorganizowane przejście od jednego 
sposobu wytwarzania towarów do odmiennego6. W efekcie, na początku 
XX wieku masowo wytwarzane dobra czy usługi oraz ich konsumpcja 
straciły na wartości na rzecz towarów (usług) produkowanych (świadc-
zonych) w małej serii, o indywidualnym charakterze i na zamówienie. 
Z kolei samo zjawisko dostosowywania oferty do indywidualnych 
potrzeb zaczęto określać jako kastomizacja, customizacja, czy kasto-
meryzacja7.

Z terminologicznego punktu widzenia warto podkreślić, że pierw-
sza sformułowana przez S.Davisa definicja masowej kastomizacji 
charakteryzowała ją jako dotarcie do podobnej liczby konsumentów 
(podobnie jak na rynku masowej gospodarki przemysłowej) z tą różnicą, 
że zostają oni potraktowani w indywidualny sposób8. W późniejszym 

4 Prokurat S.: Od masowej produkcji do masowej kastomizacji – przedsiębior-
czość w perspektywie zmian gospodarczych. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 
nr 3, 2012, s. 11.

5 Riemer K., Totz C.: The Many Faces Of Personalization. [w:] Tseng M.M., Piller 
F.T. (red.): The Customer Centric Enterprise. Springer, Berlin – Heidelberg 2003, 
s. 36.

6 Piore M.J., Sabel Ch.F.:, The second industrial divide: Possibilities for Prosper-
ity. New York 1984, s. 171.

7 Dziadkiewicz A.: Personalizacja a kastomizacja w marketingu. Zarządzanie i Fi-
nanse – Journal of Management and Finance, vol. 15, no. 1/2017, s. 95. 

8 Davis S.: Future Perfect. Reading, MA, 1987, s. 106.
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czasie optyka ta została uzupełniona spostrzeżeniami B.J. Pine’a i opi-
sana jako organizacja, która dostarcza na tyle zróżnicowaną ofertę 
produktów lub/i usług, aby każdy klient znalazł dokładanie to, czego 
szuka, w rozsądnej cenie9. Z kolei według M.M.Tseng i J.Jiao za ma-
sową kastomizację odpowiadają technologie i systemy dostarczające 
towary i usługi, które z masową wydajnością produkcyjną spełniają 
indywidualne potrzeby klientów10.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe definicje F.Piller i M.Müller 
scharakteryzowali koncepcję masowej kastomizacji z punktu widzenia 
trzech elementów. Pierwszy rozpatruje ją ze względu na zróżnicowanie, 
czyli produkcję towarów i świadczenie usług dla dużego rynku, które 
ze względu na swój indywidualny charakter odpowiadają potrzebom 
każdego klienta. Patrząc przez pryzmat efektywności ekonomicznej, ma-
sowa kastomizacja to zindywidualizowana produkcja zbliżona kosztem 
do produkcji masowych produktów. Z kolei z perspektywy relacyjnej, 
koncepcja ta może być postrzegana jako zbiór informacji zebranych 
w procesie indywidualizacji produkcji, które mają pomóc w zbudowaniu 
sinych relacji z klientem11. Jeszcze dalej w swoich przemyśleniach poszedł 
B.J. Pine, wyjaśniając, że masowa kastomizacja jest kreatorem nieograni-
czonego popytu, gdyż klienci nie chcą wyboru, lecz chcą dokładnie tego, 
czego chcą12. Stąd też filozofia masowej kastomizacji cieszy się tak dużą 
popularnością, dostosowując się do potrzeb każdego klienta z osobna.

Z etymologicznego punktu widzenia masowa kastomizacja to poję-
cie sztuczne, składające się z dwóch przeciwnych dla siebie określeń. 
Sformułowanie „masowa” dotyczy produkcji wytwarzanej na szeroką 
skalę, natomiast „kastomizacja” dotyczy produkcji, która ma charakter 
indywidualny i zarezerwowany dla konkretnego klienta. Konkludując, 
przez pojęcie masowej kastomizacji zrozumieć można produkcję lub 
9 Pine B.J.: Mass customization: the new frontier in business competition. Harvard 

Business Press, 1993.
10 Tseng M.M., Jiao J.: Mass customization. Handbook of Industrial Engineering, 

3rd edition. Wiley, New York 2003, s. 684-709.
11 Piller F.T., Müller M.: A new marketing approach to mass customisation. Interna-

tional Journal of Computer Integrated Manufacturing, vol. 17(7), 2004, s. 583-593.
12 Pine B.J.: Die Wettbewerbsstrategie der Zukunft, Einführung. [w:] Piller F.: Kunden-

individuelle Massenproduktion, München/Wien 1998, s. 1-17.
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realizację usługi na globalnym rynku z uwzględnieniem indywidual-
nych potrzeb klienta. Ważne w koncepcji masowej kastomizacji jest to, 
że koszty realizacji dóbr czy usług zindywidualizowanych są zbliżone 
do tych wytworzonych w produkcji masowej13.

Ze względu na zakres zmian w produkcie, jakie zostają podjęte przez 
jednostki kastomizujące oraz jego postrzeganie przez klienta, w lite-
raturze przedmiotu zostały wyróżnione cztery różne formy masowej 
kastomizacji14, a mianowicie:
− Kastomizacja adaptacyjna – dająca możliwość klientowi dostosowania 

produktu do swoich potrzeb po jego nabyciu. Produkt tego typu musi 
posiadać takie cechy, które pozwolą na jego modyfikację w prosty 
dla konsumenta sposób, zaś producent musi stworzyć taki produkt, 
który będzie spełniał kilka alternatywnych potrzeb kupującego;

− Kastomizacja transparentna – występująca w sytuacji, gdy klient 
nie zmienia gwałtownie swoich preferencji, a jego potrzeby są 
łatwe do przewidzenia. W tego typu podejściu producent bez kon-
sultacji z konsumentem analizuje jego zachowania oraz preferencje 
i samodzielnie zmienia produkt standardowy tak, aby odpowiadał 
potrzebom klienta;

− Kastomizacja kolaboracyjna – polegająca na wprowadzaniu zmian 
w produkcie w porozumieniu z klientem. W tym wypadku konsu-
ment osobiście decyduje, jakie elementy w produkcie standardowym 
mają być zmienione, aby ten spełniał jego potrzeby. Klient dostarcza 
informacji o swoich preferencjach i potrzebach za pomocą zaawan-
sowanych systemów informatycznych;

− Kastomizacja kosmetyczna – mająca zastosowanie wówczas, gdy 
produkt wymaga jedynie zmiany formy, gdyż zaspokaja on potrzeby 
wszystkich klientów. Wspomniana zmiana formy produktu sprawia, 
że klienci postrzegają dany towar w inny sposób. 
Indywidualizacja produktu czy usługi ma swój początek w momencie, 

gdy klient bierze udział w procesie twórczym. Stąd można wysunąć teorię, 
13 Dudziak A., Zając G., Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J.: Masowa kastomiza-

cja – odpowiedź na potrzeby rynku. Logistyka, nr 6/2014, s. 48.
14 Ter Harmsel M.: Mass customization as a solution for the Service Industry. Uni-

versity of Twente, 2012, s. 20.
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że indywidualne podejście jest możliwe w każdej branży aż do momentu, 
w którym klient wskazuje swoje osobiste preferencje sprzedającemu. 
Z marketingowego punktu widzenia strategia masowej kastomizacji 
jest uważana za wyższy stopień zaawansowania strategii dyferencjacji. 

Warto nadmienić, że w praktyce gospodarczej występuje szereg 
determinant, które mogą warunkować sukces wdrożenia masowej kasto-
mizacji15. Czynniki te mają wymiar zarówno endo-, jak i egzogeniczny 
i uwzględniają takie aspekty, jak:
− Brak konkurencji, która wdrożyła w sposób efektywny strategię 

masowej kastomizacji w branży, w której przedsiębiorstwo funk-
cjonuje;

− Możliwość współpracy z dobrze zarządzaną siecią dostawców, 
funkcjonujących zgodnie z systemem Just in Time;

− Posiadanie efektywnego systemu informatycznego, łączącego przed-
siębiorstwo z siecią zewnętrznych niezależnych biur sprzedaży;

− Posiadanie wysokiego współczynnika wprowadzania nowych pro-
duktów na rynek;

− Posiadanie wysoko wyspecjalizowanej kadrę pracowników od-
powiedzialnych za sferę zarządzania produkcją oraz nowoczesny 
park technologiczny;

− Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian popytu (ela-
styczność funkcjonowania organizacji na rynku);

− Funkcjonowanie dobrze rozwinięty dział marketingu, będącego 
w stanie trafnie identyfikować potrzeby poszczególnych klientów.
Jednakże, poza wspomnianymi czynnikami sukcesu, wyodrębnić 

można również zdywersyfikowaną wiązkę barier, które mogą utrudniać 
organizacjom skuteczne wdrażanie strategii masowej kastomizacji. Cztery 
najbardziej popularne wyszczególnił P.Zipkin16, zaliczając do nich:.
− Konieczność implementacji elastycznych procesów organizacyj-

nych – wdrażanie strategii masowej kastomizacji niejednokrotnie 

15 Piątkowski A.: Masowa kastomizacja, jako strategia uzyskania przewagi konku-
rencyjnej w XXI wieku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1, 2017, 
s. 150.

16 Zipkin P.: The Limits of Mass Customization. MIT Sloan Management Review, 
vol. 42, 2001, s. 81-87.
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wymaga obszernej modyfikacji strategii działania przedsiębior-
stwa, dlatego też zmiany te mają charakter rewolucyjny, wiążą się 
z wysokim nakładem finansowym oraz spotykają się z oporem ze 
strony interesariuszy. Należy zaznaczyć, że stworzenie elastycznego 
systemu produkcyjnego jest bardzo kapitałochłonne i czasochłonne;

− Przedsiębiorstwo, w którym strategia masowej kastomizacji już 
funkcjonuje, potrzebuje zaawansowanych systemów informatycz-
nych, które pozwolą klientom składać zamówienia na produkty 
(usługi) „szyte na miarę”;

− W masowej kastomizacji wymagany jest system logistyczny na-
stawiony na indywidualnego klienta. Dlatego też w organizacji 
wdrażającej strategię masowej kastomizacji wymagane są zmiany 
zarządzania zapasami, dystrybucji produktów oraz przebudowa 
logistyki wewnątrzorganizacyjnej. Zmiany w systemie logistycz-
nym mają doprowadzić do tego, aby system był bardziej elastyczny 
aniżeli w organizacjach tradycyjnych;

− Nie zawsze klienci są zainteresowani masową kastomizacją. Niekie-
dy klienci wręcz rezygnują z zakupu produktu czy usługi ze względu 
na nadmiar oferowanych możliwości, co w naukach o marketingu 
określane jest mianem „paradoksu (tyranii) wyboru”.

3. Wyniki badań empirycznych dotyczących 
efektów wdrażania oferty skastomizowanej przez 
operatorów logistycznych

Badania empiryczne zostały zrealizowane online za pośrednictwem 
kwestionariusza ankietowego rozesłanego do dwunastu operatorów 
logistycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. 
Poprawnie uzupełnione formularze zwrotne otrzymano od wszystkich 
podmiotów gospodarczych poddanych analizie. 75% ogółu testowanych 
przedsiębiorstw (tj. 9 firm logistycznych) zadeklarowało, że wachlarz 
oferowanych przez nich usług uwzględnia ofertę skastomizowaną. Z ko-
lei 25% badanych spółek (3 przedsiębiorstwa) nie zaimplementowało 
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polityki kastomizacji. Co więcej, 67% podmiotów biorących udział 
w badaniu ankietowanych, które do chwili obecnej na to rozwiązanie 
się nie zdecydowały, w przyszłości nie planują jego wdrożenia. Są to 
wyłączenie przedsiębiorstwa oferujące przewozy transportem drogo-
wym, działające na rynku od ponad 25 lat. 

Interesujące wnioski płyną z analizy odpowiedzi dotyczących za-
interesowania ofertą skastomizowaną przez klientów przedsiębiorstw 
logistycznych (zob. rys. 1). Wszystkie podmioty gospodarcze, które 
na dzień dzisiejszy pozwalają klientom dostosować oferowane usługi 
pod ich preferencje podkreśliły, że zainteresowanie tym rodzajem oferty 
jest duże (56% odpowiedzi) lub przeciętne (44% odpowiedzi). Ponadto, 
89% przedsiębiorstw wdrażających politykę kastomizacji dostrzegło 
zwiększenie zainteresowania swoją ofertą na przestrzeni ostatnich 3 lat 
(zob. rys. 2).

Rysunek 1. Poziom zainteresowania ofertą skastomizowaną przez 
klientów operatorów logistycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Natalia Witczak, Michał Comporek



101

Rysunek 2. Wpływ polityki kastomizacji na wzrost zainteresowania 
usługami operatorów logistycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z celów przeprowadzonych analiz empirycznych było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wdrożenie polityki kastomizacji 
u operatorów logistycznych przyniosło wymierne efekty finansowe 
(zob. rys. 3). Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że 33% 
przedsiębiorstw implementujących ofertę skastomizowaną przyznało, 
że działania te miały wpływ na znaczny wzrost generowanych wyni-
ków finansowych. 56% badanych firm zauważyło niewielką poprawę 
osiąganych wyników finansowych na skutek wdrożenia polityki ka-
stomizacji. Co ciekawe, żadne z analizowanych przedsiębiorstw nie 
wskazało kategorycznie, iż kastomeryzacja oferty nie oddziaływała 
na poziom generowanych wyników finansowych. 
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Rysuek 3. Wpływ polityki kastomizacji na wzrost ekonomicznych 
efektów realizowanych działań gospodarczych.

Źródło: opracowanie własne.

W większości badanych przedsiębiorstw odbiorcami oferty skasto-
mizowanej byli bez wyjątku klienci instytucjonalni (zob. rys. 4). Tego 
typu odpowiedź wskazało 44% operatorów logistycznych poddanych 
analizowanym empirycznym. Identyczny odsetek uzyskanych odpo-
wiedzi (po ok. 22%) sugerował, że zainteresowanie ofertą skastomery-
zowaną wyrażają wyłącznie klienci indywidualni lub klienci mieszani 
(indywidualni i instytucjonalni w podobnym zakresie). Warto dodać, 
że w kwestii długości trwania współpracy klientów korzystających 
z usług skastomizowanych z operatorami logistycznymi w zdecydo-
wanej większości (78% badanych przedsiębiorstw) dominował długo-
terminowy profil współpracy, angażujący obie strony umowy na okres 
ponad jednego roku.
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Rysunek 4. Profil klientów korzystających z oferty skastomizowanej 
operatorów logistycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Polityka kastomizacji polega na oferowaniu pewnej listy usług, z któ-
rej klient może wybrać preferowane przez siebie opcje w taki sposób, 
aby oferta w pełni spełniała jego oczekiwania. Z analizy uzyskanych 
wyników badań empirycznych wynika, że w zakres najczęściej ofero-
wanych usług dodatkowych podlegających potencjalnej kastomizacji 
wchodzą: magazynowanie oraz ubezpieczenia towaru (zob. rys. 5). 
Znaczna część operatorów logistycznych deklaruje również możliwość 
świadczenia skastomeryzowanych usług pośrednictwa celnego, trans-
portu materiałów niebezpiecznych, usług typu door-to-door, logistyki 
projektowej czy dostaw płatnych przy dostawie. Mniej popularnymi 
usługami dodatkowymi oferowanymi przez badane przedsiębiorstwa 
są: usługi handlowe, konwój, dostawy na adres odbiorców czy opty-
malizacja sieci transportowej.
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Rysunek 5. Dominujący zakres usług widniejących w ofercie skasto-
mizowanej operatorów logistycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Popularność skastomizowanych usług wśród klientów 
operatorów logistycznych.

Źródło: opracowanie własne.
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W rzeczywistości wśród usług dodatkowych wchodzących w zakres 
oferty skastomizowanych badanych firm największą popularności cie-
szą się usługi magazynowania oraz możliwość ubezpieczenia towaru 
w procesie transportu (zob. rys. 6). Klienci chętnie nabywają również 
skastomizowane usługi z zakresu: logistyki projektowej, możliwości 
przewozu towarów niebezpiecznych, transportu wymagającego kon-
trolowanej temperatury, możliwości płatności gotówką przy dostawie 
oraz usług pośrednictwa celnego. Znacznie mniejsze zainteresowanie 
ankietowane przedsiębiorstwa odnotowują w przypadku usług handlo-
wych, opakowań, możliwości dostarczenia wyłącznie na adres odbiorcy 
czy usług door-to-door. 

4.  Podsumowanie

Masowa kastomizacja to koncepcja, która w interesujący sposób 
pozwala spełniać indywidualne potrzeby współczesnych klientów, co 
może być postrzegane jako jedna ze ścieżek prowadzących do osiągnię-
cia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Nieodzownym 
aspektem, który stanowi podstawę powodzenia realizacji założeń ma-
sowej kastomizacji jest fakt bliskiego zaangażowanie klienta w proces 
tworzenia produktu czy usługi, co w konsekwencji może przyczynić 
się do powstania długofalowych i bliskich relacji między zaintereso-
wanymi stronami.

Analiza wyników zrealizowanych badań empirycznych uwidoczni-
ła, że znaczna większość przedsiębiorstw sektora TSL prowadzących 
działalność na terenie Polski oferuje swoim klientom spersonalizowaną 
ofertę usług. Zgodnie z deklaracjami, z oferty skastomizowanej najchęt-
niej korzystają klienci instytucjonalni. Zaobserwowano również, że za-
interesowanie spółek logistycznych implementacją tego typu praktyk 
biznesowych w ciągu ostatnich 3 lat wyraźnie wzrosło. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz potwierdzono, że wdrożenie rozwiązań z za-
kresu kastomizacji usług logistycznych ma korzystny wpływ na wyniki 
finansowe generowane przez podmioty poddane badaniom. Wykazano 
również, iż usługami dodatkowymi o skastomeryzowanym charakterze, 
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które cieszą się największym zainteresowaniem wśród interesariuszy 
przedsiębiorstw logistycznych, są usługi magazynowania oraz możli-
wość ubezpieczenia towaru w procesie transportu.

Przeprowadzone badania empiryczne nie wypełniają warunków 
generalizacji. Stanowią one jednak interesujący przyczynek do dalszych 
analiz w tym zakresie, nakierowanych przede wszystkim na ocenę wpły-
wu nowoczesnych działań marketingowych (w tym kastomizacji oferty 
usługowej) na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw 
logistycznych na krajowym rynku kapitałowym.
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1. Wstęp

Gospodarka magazynowa jest jednym z zasadniczych elementów 
systemu logistycznego przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach prze-
mysłowych jej rolą jest z jednej strony zapewnienie ciągłości produk-
cji, z drugiej zaś stworzenie warunków dla sprawnej obsługi klienta. 
Zarządzanie gospodarką magazynową ma bowiem znaczący wpływ 
na przebieg realizacji zamówień i wielkość sprzedaży przedsiębior-
stwa, a tym samym na kreowanie jego pozycji rynkowej. Zagadnienie 
to nabiera szczególnego znaczenia w okresie destabilizacji warunków 
działalności gospodarczej, np. w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Celem opracowania jest omówienie istoty i znaczenia gospodarki 
magazynowej w kontekście realizacji sprzedaży w przedsiębiorstwie 
przemysłu maszynowego Borghi S.p.A. W opracowaniu omówiona 
została rola i główne problemy gospodarki magazynowej we współ-
czesnym przedsiębiorstwie, specyfika przemysłu maszynowego oraz 
produkcji w badanej spółce, jej klienci i warunki sprzedaży. W dalszej 
części opracowania zamieszczone zostały wyniki analizy sprzedaży 
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maszyn, części zamiennych do maszyn oraz realizacji zwrotów w kon-
tekście zmian, jakie zostały wprowadzone w obszarze gospodarki 
magazynowej badanego przedsiębiorstwa w latach 2019-2021.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zostało ono 
przygotowane na podstawie analizy krajowej i zagranicznej literatury 
przedmiotu oraz dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa przemy-
słu maszynowego Borghi S.p.A.

2. Rola magazynu i gospodarki magazynowej 
w przedsiębiorstwie

Magazyn w najprostszym ujęciu można określić jako „pomiesz-
czenie do przechowywania towarów, surowców, sprzętu itp.”1. We 
współczesnych realiach gospodarczych magazyn należy postrzegać 
w szerszym kontekście, mianowicie jako jednostkę funkcjonalno-
-organizacyjną, która przeznaczona jest do magazynowania zapasów 
w obrębie określonej przestrzeni, przy czym proces magazynowania 
odbywa się w oparciu o określone środki techniczne i odpowiedni 
system zarządzania2. Działania, które mogą być realizowane w ma-
gazynie to: przyjmowanie zapasów, składanie zamówień, wydawanie 
zapasów, składowanie, przechowywanie, przemieszczanie, pakowanie, 
konserwacja, ewidencjonowanie, kompletacja, działania administracyj-
ne, finansowe, a także marketingowe. Wymienione czynności bywają 
w skrócie określane mianem magazynowania3. Magazynowanie jest 
zatem ogniwem łączącym dostawców z producentem i producenta 
z klientami, pozwala na zachowanie ciągłości produkcji i płynności 
dostaw realizowanych na rzecz finalnego klienta4. Należy podkreślić, 

1 Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/magazyn;2480443.html 
[dostęp 13.12.2021].

2 Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 9.
3 Kij A., Ligaj M., Śliżewska J., Zadrożna D.: Obsługa magazynów. Kwalifikacja 

AU.22. Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2017, s. 111.
4 Kučera T.: Logistics Cost Calculation of Implementation. Warehouse Manage-

ment System: A Case Study. Matec Web of Conferences, Pardubice 2017, s. 1.
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że magazyn współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest za-
zwyczaj elementem określonego łańcucha logistycznego5.

Magazyny działają według określonych zasad, które dotyczą organizacji 
powierzchni magazynowej, przyjmowania dostaw, zasad składowania, 
kontroli i przepływu zasobów rzeczowych, przekazywania informacji, 
przygotowania i wydawania produktów, a także integracji i optymalizacji 
tych procesów. Zagadnienia te składają się na gospodarkę magazynową 
przedsiębiorstwa, którą można postrzegać przez pryzmat trzech wymiarów: 
technicznego (np. wyposażenia), organizacyjnego (np. procedur składo-
wania zamówień) oraz finansowego (np. kosztów utrzymania zapasów).

W obrębie gospodarki magazynowej można wyodrębnić dwa zasad-
nicze obszary: pierwszy jest związany z zaopatrzeniem w półprodukty, 
surowce, materiały do produkcji oraz pakowania, drugi obszar odnosi 
się do składowania wyrobów gotowych oczekujących na sprzedaż 
i wydanie z magazynu. Z logistycznego punktu widzenia podstawowe 
funkcje magazynu to koordynacja wielkości podaży i popytu na dany 
produkt, redukcja kosztów zapasów, wspomaganie procesów produk-
cyjnych, a także procesów marketingowych6. 

Powyższa charakterystyka magazynu i gospodarki magazynowej 
pozwala wysnuć wniosek, iż pełnią one istotą rolę zarówno z punktu 
widzenia sprawności procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, 
jak i ze względu na finalne rezultaty działalności przedsiębiorstwa, 
postrzegane przez pryzmat jego wyników rynkowych. Dzięki sprawnym 
operacjom w obrębie przyjęć, składowania, kompletowania i wydawa-
nia towarów przedsiębiorstwo może kreować sprzedaż i pozycję konku-
rencyjną. Magazyny mogą różnić się pod względem wielkości, metod 
składowania zapasów, technicznego wyposażenia, układu itp., jednakże 
główne cele każdego z nich skupiają się na tych samych zadaniach, 
tj. na zabezpieczeniu niezbędnych do produkcji materiałów, surowców, 
półproduktów, podzespołów itp., prawidłowym ich przechowywaniu 
oraz sprawnym wydawaniu zgodnie z zapotrzebowaniem.
5 Sadowski A.: Gospodarka magazynowa jako element systemu logistycznego 

przedsiębiorstwa. Logistyka, nr 2, 2007, s. 40.
6 Januła E., Kasińska M., Kwiatkiewicz P., Laskowski M.: Zapasy i magazyno-

wanie. Wydawnictwo As Pik, Poznań 2020, s. 6.
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3. Problemy zarządzania magazynem we 
współczesnym przedsiębiorstwie

Od strony operacyjnej zrządzanie magazynem skoncentrowane 
jest na czynnościach, które są realizowane w magazynie: przyjęciu 
dostaw, przechowywaniu, pakowaniu, wydawaniu produktów z ma-
gazynu itp.7 Istotne jest przy tym, aby zapewnić niezawodność dostaw 
oraz ciągłość produkcji i sprzedaży. Należy równocześnie pamiętać, 
że zarządzanie magazynem nie pełni w przedsiębiorstwie wyłącznie 
funkcji operacyjnej, ale może być również elementem strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa8. Może być ono jednym z czynników wpływających 
na kreowanie jego pozycji konkurencyjnej.

Obszary, które powinny być brane pod uwagę przy formułowaniu 
strategii zarządzania magazynem, to między innymi stabilność rynko-
wa i produktowa, typ pozyskiwanych zasobów, rodzaj wytwarzanych 
i magazynowanych produktów, rodzaj obiektu magazynowego, jego 
lokalizacja i wielkość, poziom i specyfika stosowanych technologii9. 
Ważne jest, aby zarządzanie zapasami umożliwiało jak najwyższy po-
ziom obsługi klienta, jednakże przedsiębiorstwo nie powinno zapominać 
przy tym o kosztach tworzenia i utrzymania zapasów. Powinno ono 
dążyć do osiągnięcia równowagi pomiędzy obsługą klienta a poziomem 
produkcji i zapasów10. Jeżeli zapasy są gromadzone w zbyt dużych, 
nieadekwatnych do potrzeb ilościach, prowadzą do generowania nad-
miernych kosztów. 

7 Zawierucha K.: Warehouse management and inventory management on the 
example of Ekoplon S.A. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
Organizacja i zarządzanie, z. 128, Gliwice 2018, s. 519-520.

8 Ross D. F.: Distribution Planning and Control. Managing in the Era of Supply 
Chain Management. Springer, New York 2018, s. 606.

9 Syed Abdul Rehman Khan S.A.R., Yu Z.: Strategic Supply Chain Manage-
ment. Springer Innovations in Communication and Computing, Switzerland 
2019, s. 82.

10 Sikora M., Bojar W., Dzieża G., Radecka K.: Ewolucyjne podejście w us-
prawnianiu procesów magazynowych w działalności produkcyjnej Philips Light-
ing Poland w Pile. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr kol. 1968, 2016, 
s. 441.
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Decyzje dotyczące zaopatrzenia powinny być podejmowane 
z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, odnoszącej się do ta-
kich obszarów jak11:
–	 rynki zaopatrzenia (np. zmiany cen, niedobory materiałów, licz-

ba dostawców),
–	 strategiczny wpływ dostawców (np. wrażliwość materiałów na zmia-

ny otoczenia, wymagania pod względem ilości/skali zaopatrzenia, 
znaczenie jakości materiałów dla klienta końcowego),

–	 ryzyko i bezpieczeństwo materiałowe (np. dostępność materiałów, 
możliwość własnej produkcji, patenty i licencje).
Przedsiębiorstwo może planować zamówienia na materiały, surow-

ce, półprodukty w oparciu o jeden z dwóch systemów: push oraz pull. 
System typu push to system tzw. „pchany”, polegający na tworzeniu 

harmonogramu produkcji oraz na centralnym planowaniu. Jest to sys-
tem związany z tradycyjnym podejściem do zarządzania magazynem. 
Zapotrzebowanie na zasoby potrzebne do produkcji jest zgłaszane 
na etapie wprowadzenia danego produktu do systemu, a stan zasobów 
kontrolowany jest w określonych odstępach czasu. Dzięki takiemu po-
dejściu widoczny jest bilans potrzeb materiałowych oraz pokrycie ilości 
zużytych zasobów i wytworzonych produktów gotowych z uwzględnie-
niem strat. Przykładami narzędzi wykorzystywanych w systemie push 
są system MRP (Material Requirements Planning)12 oraz system ERP 
(Enterprise Resource Planning)13.

System pull to inaczej system „ssący”, co oznacza, że dostawy 
materiałów do produkcji są realizowane dokładnie na czas i w ilości 
pozwalającej na realizację bieżących zamówień. System pull charakte-
ryzują zazwyczaj krótkie serie, minimalizacja marnotrawstwa i sprawna 
11 Śliwczyński B.: Modelowanie systemu zarządzania przepływem materiałów 

i oceny efektywności procesów. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2015, s. 10.
12 Budynek M., Celińska E., Dybikowska M., Kozak M., Ratajczak J., Urban J.: 

Strategie sterowania produkcją jako narzędzia efektywnego zarządzania przedsię-
biorstwem produkcyjnym. Management Systems in Production Engineering, No 
1(21), 2016, s. 2.

13 Comarch ERP, www.comarch.pl/erp/ [dostęp 15.12.2021]; Budynek M., Celiń-
ska E., Dybikowska M., Kozak M., Ratajczak J., Urban J.: Strategie…, op. 
cit., s. 3.
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komunikacja14. Przykładowe narzędzia stosowane w systemie typu pull 
to Karty Kanban 15 oraz TOC (Theory of Constraints)16.

Możliwe jest także połączenie powyższych dwóch systemów, w re-
zultacie powstaje system hybrydowy push/pull, na podstawie którego – 
w zależności od strategii przedsiębiorstwa – wybierane są optymalne 
rozwiązania z obu systemów.

Należy podkreślić, iż dużą rolę w zarządzaniu gospodarką maga-
zynową odgrywa kierownik magazynu, który jest odpowiedzialny 
za efekty funkcjonowania magazynu, w tym za prawidłowe przyjmo-
wanie, składowanie i wydawanie towarów oraz przeprowadzanie in-
wentaryzacji. Kierownik magazynu powinien posiadać wiedzę z zakresu 
logistyki, aby skutecznie i efektywnie realizować szerokie spektrum 
przypisanych mu zadań.

Obecnie kluczową rolę w zarządzaniu magazynem odgrywa wybór od-
powiedniego systemu magazynowego (WMS – Warehouse Management 
System). System ten opiera się przede wszystkim na oprogramowaniu 
komputerowym służącym kontroli i sterowaniu czynnościami, które od-
bywają się w magazynie. Zazwyczaj jest on oparty na systemach informa-
tycznych typu ERP lub na relacyjnych bazach danych (cyfrowych bazach 
danych zawierających odniesienia do powiązanych ze sobą elementów).

Wybór odpowiedniego systemu podyktowany jest takimi czynnikami 
jak: efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, charaktery-
styka i rodzaj przechowywanych przedmiotów, dostępność zapasów, 
utrzymanie wyznaczonego poziomu stanu zapasów, zgodność z wy-
maganiami systemu informatycznego, bezpieczeństwo pracowników, 
koszty wdrożenia i utrzymania systemu17.

System zarządzania magazynem wykorzystywany jest do efektyw-
nego zarządzania procesami biznesowymi oraz operacyjnymi maga-
14 Zarychta Z.: Pull-system jako innowacyjne rozwiązanie do sterowania produk-

cją. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczo-
ści, tom 25, Wałbrzych 2013, s. 112.

15 Anderson J. A., Carmichael A.: Essential Kanban condensed, Lean Kanban. 
University Press, Seattle, Washington 2016, s. 11.

16 Budynek M., Celińska E., Dybikowska M., Kozak M., Ratajczak J., Urban 
J.: Strategie…, op. cit., s. 5-6.

17 Syed Abdul Rehman Khan S. A. R., Yu Z.: Strategic…, op. cit., s. 93.
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zynu. Obejmuje on również komunikację radiową, która umożliwia 
przesyłanie danych do pracowników w czasie rzeczywistym, a także 
automatyzację procesów składowania. System zarządzania magazynem 
wykorzystywany jest do zwiększenia wydajności magazynowania tak, 
aby przechowywane były tylko niezbędne dla procesu produkcyjnego 
zapasy. Zautomatyzowany system magazynowy zapewnia mniejszy 
nakład pracy oraz bardziej wydajne i niezawodne rezultaty w porów-
naniu z systemem obsługiwanym ręcznie, ułatwia również operacje 
przeładunkowe i składowanie zapasów18.

Koncepcja i implementacja systemu zarządzania magazynem powin-
ny zostać dokładnie przygotowane i opracowane. Sugestie dotyczące 
dobrych praktyk wdrażania takiego systemu opracowały m. in. BASDA 
(Business Application Software Developers Association) oraz Sage 
Accpac. Zgodnie z ich wytycznymi, przygotowując system zarządzania 
magazynem, przedsiębiorstwo powinno się skupić na19:
–	 stworzeniu zespołu projektowego,
–	 zdefiniowaniu i analizie obecnych procesów oraz eliminacji zbęd-

nych procesów,
–	 opracowaniu listy kluczowych funkcji z punktu widzenia nowe-

go systemu,
–	 sformułowaniu planu rozwoju,
–	 określeniu korzyści, jakie przedsiębiorstwu ma przynieść nowy sys-

tem,
–	 wyborze kilku doświadczonych dostawców rozwiązań dla wybra-

nego sektora rynku,
–	 wizycie w firmach, w których wdrożono podobny system,
–	 opracowaniu raportu zwrotu z inwestycji (ROI – Return Of Invest-

ment).
Korzyści jakie niesie ze sobą implikacja systemu zarządzania 

magazynem są wielorakie. Jest to między innymi przejrzystość stanu 
zapasów i ich widoczność w czasie rzeczywistym, większa produk-
18 Kučera T.: Logistics…, op. cit., s. 2.
19 Richards G.: Warehouse management. A complete guide to improving efficiency 

and minimizing costs in the modern warehouse. Kogan Page, New York 2014, 
s. 192.
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tywność, precyzja w określaniu stanów magazynowych, redukcja 
błędów pracowników magazynu, automatyzacja uzupełniania stanów 
magazynowych, redukcja zwrotów, poprawa jakości obsługi klienta, 
obniżenie kosztów prowadzenia magazynu.

Ważnym aspektem działalności współczesnych przedsiębiorstw jest 
aspekt środowiskowy. Nowoczesna koncepcja zarządzania magazynem 
zakłada, że projektowanie obiektów, urządzeń magazynowych i obsługa 
mają być przyjazne dla środowiska. Magazyn zaprojektowany zgodnie 
z ideą zrównoważonego rozwoju powinien przynosić obopólne korzy-
ści – z jednej strony powinien łagodzić szkodliwy wpływ działalności 
przemysłowej na środowisko poprzez właściwe zagospodarowanie 
odpadów i zwiększanie efektywności energetycznej, z drugiej strony 
powinien wpływać na obniżanie kosztów operacyjnych przedsiębior-
stwa, zwiększać bezpieczeństwo pracowników, korzystnie oddziaływać 
na wizerunek firmy. Przy koncepcji zrównoważonego rozwoju brane są 
pod uwagę takie kwestie jak: wybór odpowiedniej lokalizacji magazy-
nu, pomiar zużycia zasobów, wybór energooszczędnego wyposażenia, 
emisja dwutlenku węgla, cyfryzacja, kooperacja z innymi przedsię-
biorstwami, redukcja odpadów, powtórne wykorzystanie opakowań, 
recykling20.

Innowacyjne rozwiązania wdrażane do gospodarki magazynowej 
są związane głównie z rozwojem technologii, a także eksperymental-
nymi zastosowaniami znanych już narzędzi i infrastruktury magazy-
nowej. W przypadku wyposażenia magazynu wprowadzane są nowe 
technologie w postaci np. nowych typów wielofunkcyjnych wózków, 
podnośników i suwnic. Zasadnicze innowacje dotyczą jednak opro-
gramowania dedykowanego zarządzaniu stanami magazynowymi21. 
Warto wspomnieć również o rosnącej roli programów informatycznych, 
służących do modelowania i symulacji procesów gospodarczych. Zna-
lazły one zastosowanie również w przypadku zarządzania przepływem 
materiałów. Programy te działają na zasadzie algorytmizacji funkcji 
decyzyjnych w procesach zamawiania i zarządzania zapasami. Dają 
20 Ross D. F.: Distribution Planning…, op. cit., s. 677.
21 Januła E., Kasińska M., Kwiatkiewicz P., Laskowski M.: Zapasy…, op. cit., 

s. 222.
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możliwość sporządzenia scenariuszy zarządzania przepływem mate-
riałowym w łańcuchach dostaw. Przykładami takich programów jest 
iGrafx, IBM, Arena, Stafware, Sybase22. Czwarta rewolucja przemysło-
wa przyczyniła się do powstania specyficznego typu magazynu, jakim 
jest inteligentny magazyn. Praca takiego magazynu jest w pełni zauto-
matyzowana, praca ludzi jest ograniczona do minimum lub całkowicie 
wyeliminowana. Narzędzia wykorzystywane w ramach inteligentnego 
magazynu, to m.in. tagi RFID, automaty do pomiarów i pakowania 
ładunków, inteligentne rękawice z wbudowanym czytnikiem kodów 
kreskowych QR oraz terminale skanujące, technologia pick-by-voice, 
zautomatyzowane regały, sieci IoT (Internet of Things)23.

Wdrażanie nowych technologii do sfery zarządzania magazynem 
stwarza niewątpliwe duże możliwości i korzyści, usprawniają one 
bowiem wszelkie prace magazynowe. Istnieją jednak pewne wady 
automatyzacji i robotyzacji procesów gospodarki magazynowej. Są 
to między innymi: wysokie koszty początkowe wdrożenia nowych 
technologii, długi czas zwrotu poniesionych kosztów, konieczność 
nabycia przez pracowników odpowiedniej wiedzy i umiejętności ob-
sługi nowych technologii, wysokie koszty napraw i czasu przestoju 
w przypadku awarii.

Otoczenie w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa ulega ciągłym 
zmianom. Według raportu Motoroli z 2018 roku, zmiany te dotyczą 
również sposobu funkcjonowania magazynów, centrów dystrybu-
cyjnych i całych łańcuchów dostaw. Głównym wyzwaniem staje się 
zarządzanie coraz większą przestrzenią magazynową, rosnącą liczbą 
obiektów, co wymaga szybkiej i sprawnej komunikacji na wszystkich 
etapach procesu magazynowania. Kluczowe znaczenie ma również 
wzrost zapotrzebowania klientów na personalizację produktów, co 
prowadzi do wzrostu liczby jednostek magazynowych24. Zauważalne 
22 Śliwczyński B.: Modelowanie…, op. cit., s. 16.
23 Gołembska E.: Kompedium wiedzy o logistyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2018, s. 130; Kanali A.: Smart Warehouse vs. Traditional Warehouse 
– Review. International Journal of Automation and Autonomous System, Vol 11, 
No 1, January 2019, s. 13.

24 From Cost Center to Growth Center. Warehousing 2018. Motorola Supply 
Chain Services, Oakdale 2018, s. 2.
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jest także dążenie do pewnej specjalizacji magazynu w zakresie określo-
nego asortymentu. Trend ten jest szczególnie widoczny w przypadków 
dużych przedsiębiorstw, które tworzą własne wyspecjalizowane centra 
magazynowo-spedycyjno-logistyczne25.

Według raportu Motoroli do 2024 roku procesy magazynowe i in-
wentaryzacyjne ulegną radykalnej zmianie. Procesy magazynowe będą 
oparte w dużej mierze na automatyzacji i mechanizacji, co będzie miało 
przełożenie na skrócenie i usprawnienie cykli zaopatrzenia. Efektem 
rozwoju automatyzacji będzie zwiększona widoczność stanów maga-
zynowych, sprawniejsza realizacja zamówień, mniejsze ryzyko braku 
zapasów i utraconej sprzedaży26.

Należy wskazać, że współczesne podejście do zarządzania magazy-
nem skoncentrowane jest przede wszystkim na zwiększaniu skuteczności 
i efektywności gospodarki magazynowej oraz redukcji negatywnego jej 
wpływu na środowisko naturalne. W obszarze gospodarki magazynowej 
należy podkreślić rosnącą rolę i znaczenie nowych technologii. Nowo-
czesne, zautomatyzowane wyposażenie zapewnia większe możliwości 
efektywnego wykorzystania przestrzeni magazynowej i prowadzi do two-
rzenia nowej kategorii inteligentnych magazynów. Prognozy na następne 
lata zapowiadają dalszy wzrost znaczenia nowoczesnych technologii, 
które pomimo znacznych kosztów wdrożeniowych stanowią jedno 
z głównych źródeł kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

4. Specyfika przemysłu maszynowego

Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do sek-
tora maszynowego zalicza się produkcję maszyn wykorzystywanych 
w innych gałęziach przemysłu. Wśród jego wytworów znajdują się 
maszyny m.in. dla górnictwa, hutnictwa, energetyki, rolnictwa, a także 
obrabiarki czy silniki27.
25 Januła E., Kasińska M., Kwiatkiewicz P., Laskowski M.: Zapasy…, op. cit., s. 221.
26 From Cost Center …, op. cit., s. 9.
27 Rogiński M.: Sektor maszynowy w Polsce. Departament Informacji Gospodarczej, 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010, s. 2.
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Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) produkcja maszyn 
wymieniona jest w sekcji C przetwórstwo przemysłowe i obejmuje dział 
28 – produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana28. 
Przemysł maszynowy składa się z takich segmentów jak: produkcja 
maszyn ogólnego przeznaczenia, produkcja obrabiarek do metalu 
i innych materiałów, produkcja maszyn i narzędzi dla rolnictwa i le-
śnictwa, produkcja specjalistycznych maszyn i urządzeń dla górnictwa, 
budownictwa, przemysłu spożywczego i przemysłu papierniczego29.

Przemysł maszynowy to jeden z największych i najbardziej kon-
kurencyjnych sektorów produkcyjnych. Najwięksi producenci maszyn 
pochodzą z takich krajów jak: Chiny, Niemcy, USA, Japonia, Włochy. 
Wymienione kraje generują 73% całkowitego światowego obrotu ma-
szynami30. Duży wkład w rozwój sektora w UE ma również Francja 
i Holandia31.

Przemysł maszynowy jest skoncentrowany przede wszystkim na do-
starczaniu dóbr kapitałowych lub ich komponentów do pozostałych 
sektorów gospodarki, takich jak przemysł rolniczy czy też budowlany. 
Popyt na maszyny jest skorelowany z cyklami inwestycyjnymi, trend 
ten szczególnie widoczny jest w obszarze Unii Europejskiej32. 

Otoczenie przemysłu maszynowego podlega dynamicznym zmia-
nom. Na taką sytuację mają wpływ cyfryzacja, rozwój produktów 
(narastająca złożoność produktów), wzrost kwalifikacji i kompetencji 
pracowników. Producenci konkurujący w tym sektorze starają się bu-
dować swoją pozycję przez takie działania jak: konkurencyjne ceny, 
szybszy czas wprowadzania nowych produktów na rynek, wdrażanie 
nowych i kreatywnych modeli biznesowych. Szczególnie ważna staje 
28 https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/zasady_budowy_pkd.pdf [dostęp 

10.03.2022].
29 Ostrowski A.: Polski przemysł maszynowy, https://magazynprzemyslo-

wy.pl/artykuly/polski-przemysl-maszynowy-raport [dostęp 10.03.2022].
30 Shauchuk P., Izsak K.: Advanced technologies for industry – sectoral watch, 

Technological trends in the machinery industry. European Commission, EU 2021, 
s. 5.

31 Shauchuk P., Izsak K.: Advanced technologies…, op. cit., s. 6.
32 Machinery and equipment, European business – Facts and figures. Eurostat 

2010, s. 157.
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się cyfryzacja, która znacznie ułatwia opracowywanie produktów 
i stwarza nowe możliwości realizacji procesów w ramach łańcucha 
wartości maszyn przemysłowych.

Analiza otoczenia konkurencyjnego przemysłu maszynowego wg 
koncepcji „pięciu sił” M. E. Portera dowodzi, że33:
a) stopień konkurencji wewnątrz sektora jest wysoki – przemysł ma-

szynowy stanowi jedną z największych gałęzi gospodarki, przemysł 
ten cechuje wysoki stopień konkurencji i różnorodność podmiotów 
w nim funkcjonujących. Najwięksi producenci posiadający najsil-
niejszą pozycję na rynku oferują szeroką gamę produktów i usług. 
Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na pozycję 
konkurencyjną przedsiębiorstw w przemyśle maszynowym jest 
koncentracja na badaniach i rozwoju, które prowadzą do powstania 
innowacyjnych linii produktów;

b) siła przetargowa nabywców jest niska – nabywcy produktów i usług 
oferowanych w sektorze przemysłu maszynowego mają niską siłę 
przetargową, która wynika m.in. z nierównowagi między liczbą 
przedsiębiorstw, które sprzedają maszyny (oraz części do tych ma-
szyn), a liczbą klientów;

c) siła przetargowa dostawców jest niska/średnia – dostawcy budują 
swoją siłę przetargową na niedoborze dostarczanych produktów, 
wielkości dostawcy i kosztów, jakie poniosłoby przedsiębiorstwo 
w razie zmiany dostawcy. Siła przetargowa dostawców nie jest 
jednak zbyt wysoka, szczególnie jeśli produkcja maszyny wymaga 
komponentów i materiałów od wielu dostawców. Dostawca wy-
łącznie jednego z komponentów nie będzie miał wystarczającej 
siły, aby wywierać presję na dużo większe przedsiębiorstwo i jeśli 
jednak zdecyduje się na taki krok, musi liczyć się z dużym ryzykiem, 
że przedsiębiorstwo to poszuka innego dostawcy;

d) dostępność substytutów jest niska / średnia – wynika to ze zróżnico-
wania przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu maszyno-
wego. Każde z dominujących na tym rynku przedsiębiorstw posiada 
unikalną ofertę. Dodatkowo barierą dla pojawienia się substytutów 

33 Vermillion E., Wilson K.: CFRA Industry Surveys: Machinery. CFRA, New 
York 2021, s. 12.
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są wysokie wymagana kapitałowe dla nowych podmiotów chcących 
konkurować z już istniejącymi przedsiębiorstwami;

e) groźba pojawienia się nowych konkurentów jest niska – ma to zwią-
zek przede wszystkim z koniecznością zgromadzenia wysokiego 
kapitału. Utrudnienia mogą ponadto wynikać z polityki i regulacji 
rządowych czy dostępu do kanałów dystrybucji.
Na przebieg procesów we współczesnych łańcuchach dostaw w ob-

szarze przemysłu maszynowego znaczący wpływ miała czwarta rewo-
lucja przemysłowa (4IR, Industrie 4.0) oparta na rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Automatyzacja, optymalizacja oraz 
zarządzanie w czasie rzeczywistym dotyczą już większości operacji 
i procesów produkcyjnych, możliwe staje się szybkie przestawienie 
produkcji, przezbrojenie maszyn oraz wytwarzanie produktów w krót-
kich seriach przy zachowaniu rentowności sprzedaży34.

Łańcuchy dostaw w przemyśle 4.0 cechuje elastyczność oraz zwinna 
struktura. Bogaty wybór rozwiązań technologicznych i informacyjnych 
daje możliwość wyboru najkorzystniejszych działań. Kluczową kwestią 
jest również odejście od powiązań bezpośrednich na rzecz powiązań po-
średnich między uczestnikami łańcucha dostaw35. W kontekście rozwoju 
cyfryzacji pojawiło się również nowe zjawisko, tj. cyfrowy łańcuch 
dostaw, który koncentruje się na innowacyjnych technologiach i może 
być postrzegany jako rozwój systemów informatycznych, informacyj-
nych oraz jako wzmocnienie integracji i zwinności łańcucha dostaw36.

Ważnym aspektem działalności przedsiębiorstw w UE są unijne regulacje 
legislacyjne. W sektorze maszynowym jest to przede wszystkim Dyrektywa 
Maszynowa z 2006 roku (dyrektywa 2006/42/EC), która ma służyć przede 
wszystkim harmonizacji wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpie-
czeństwa oraz zapewnieniu swobodnego obrotu maszynami na rynku UE37.
34 Nowicka K., Szymczak M.: Logistyka i łańcuchy dostaw w obliczu czwartej 

rewolucji przemysłowej. Studia BAS, nr 3 (63), 2020, s. 63.
35 Gajdzik B.: Struktura łańcucha dostaw w logistyce 4.0 w przemyśle stalowym. 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 4, 2019, s. 20.
36 Ageron B., Bentahar O., Gunasekaran A.: Digital supply chain: challenges and fu-

ture directions. Supply Chain Forum: An International Journal, vol. 21, 2020, s. 133.
37 Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC. Edition 2.2, Eu-

ropean Comission, October 2019, s. 2.
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Przemysł maszynowy należy do przemysłu ciężkiego, w ramach 
którego odbywa się produkcja różnego typu maszyn. Konkurencja 
w ramach tej branży jest stosunkowo niska, co jest przede wszystkim 
rezultatem wysokich kapitałowych barier wejścia. Na przemysł maszy-
nowy oraz funkcjonowanie łańcuchów dostaw w jego obrębie znaczący 
wpływ wywarła czwarta rewolucja przemysłowa.

5. Charakterystyka przedsiębiorstwa Borghi S.p.A.

Przedsiębiorstwo Borghi S.p.A. zostało założone przez Pietro 
Borghi w 1948 roku. Jest ono światowym liderem wśród producentów 
maszyn do wytwarzania szczotek i zaopatruje w maszyny oraz części 
zamienne klientów z całego świata. Maszyny oferowane przez Borghi 
S.p.A. są wykorzystywane do produkcji szczotek dla gospodarstw do-
mowych, szczotek do higieny osobistej (do włosów, do rąk), mopów, 
szczotek stosowanych w przemyśle, szczotek skręcanych drutem, 
form wtryskowych, do wykańczania gotowych szczotek (maszyny 
strzyżące, rozszczepiające włosie). W ofercie Borghi S.p.A. znajdują 
się również maszyny pakujące i etykietujące. Modele maszyn Borghi 
S.p.A. są zróżnicowane – są to maszyny ręczne, półautomatyczne oraz 
w pełni zautomatyzowane. Borghi S.p.A. rozpoczęła także prace nad 
projektowaniem i budową urządzeń oraz systemów do automatycznego 
składania elementów o małych wymiarach, które stosowane są m.in. 
w przemyśle medycznym oraz produkcji wyrobów piśmienniczych.

Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 100 osób, a jego zakład produk-
cyjny i magazyny obejmują powierzchnię 5 000 m2. Przychody Borghi 
S.p.A., generowane przez wszystkie oddziały spółki, wynoszą ponad 
92 mln USD rocznie38.

Wśród światowych producentów, którzy stanowią konkurencję dla 
Borghi S.p.A., wyróżnia się takie firmy jak: Autronic Plastics, Decatour 
Mold Tool & Engineering, MMD, Mantz Automation. W Europie je-

38 The Excellence of “Made in Modena”, Italian products, https://www.expomo.
com [dostęp 16.04.2022]; https://www.borghi.com [dostęp 17.04.2022].
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dynym liczącym się konkurentem Borghi S.p.A. jest firma Zahoransky 
z Niemiec39.

6. Specyfika produkcji i gospodarki magazynowej 
przedsiębiorstwa Borghi S.p.A.

Borghi S.p.A. stosuje standaryzację komponentów używanych 
do produkcji maszyn, co wpływa na większą dostępność podzespołów 
mechanicznych, elektronicznych i części przechowywanych w magazy-
nie. Borghi S.p.A. zapewnia również kompatybilność wszystkich części 
zamiennych z częściami oryginalnie dostarczonymi z maszyną. Niektóre 
technologie z czasem stają się przestarzałe, w związku z czym Borghi 
S.p.A. oferuje klientom zestawy transformujące, przezbrojeniowe, 
które pozwalają zmodyfikować maszyny i dostosować je do aktualnych 
standardów technologicznych40.

Stany zapasów magazynowych w analizowanym przedsiębiorstwie 
są monitorowane za pomocą programu Alnus ERP, z wykorzystaniem 
którego można rezerwować części zamówione przez klientów. System 
ten służy także realizacji takich procesów jak: wprowadzanie zamówień, 
wystawianie faktur, wystawianie dokumentów przewozowych.

Istotnym elementem zarządzania magazynem jest organizacja pra-
cy. W 2019 roku w przedsiębiorstwie Borghi S.p. nastąpiły szerokie 
zmiany w sferze zatrudnienia i podziału obowiązków. Dotyczyły one 
zarówno szczebla kierowniczego, jak i specjalistów oraz pracowników 
wykonawczych. W przypadku zamówień dla klientów z Europy Środ-
kowo-Wschodniej przydzielono nowego menadżera odpowiedzialnego 
za rozwój tego rynku, a także nowego pracownika odpowiedzialnego 
za obsługę zamówień. Kluczowym elementem rozwoju firmy Borghi 
S.p.A. stały się szkolenia pracowników z obsługi systemu magazyno-
wego oraz procesów realizacji zamówień.

39 Konek Profesjonalne Systemy Narzędziowe, https://konek.com.pl [dostęp 
22.04.2022].

40 https://www.borghi.com [dostęp 15.04.2022]. 
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Zarządzanie magazynem w Borghi S.p.A. opiera się na automatyzacji 
procesów związanych z zarządzaniem zapasami produktów, materiałów 
i części zamiennych. W 2021 roku firma Borghi S.p.A. w celu poprawy 
poziomu świadczonych usług i wydajności magazynów podjęła decyzję 
o rozbudowie automatycznych magazynów pionowych41. Zainwesto-
wano w regały typu Vertimag EF firmy Ferretto Group, co miało słu-
żyć reorganizacji przestrzeni i optymalizacji przepływu zapasów oraz 
usprawnieniu produkcji. Regały są wyposażone w system monitorowania 
(za pomocą panelu dotykowego), który jest zintegrowany z systemem 
ERP. Powierzchnia zabudowy wynosi 87,3 m2, jednak całkowita po-
wierzchnia magazynowa kształtuje się na poziomie około 1 000 m242.

7. Klienci i warunki sprzedaży 

Przedsiębiorstwo Borghi Sp.A. realizuje sprzedaż produktów, tj. 
maszyn i części zamiennych, za pośrednictwem zagranicznych od-
działów i agentów, którzy są zlokalizowani między innymi w Stanach 
Zjednoczonych, Chinach, Hiszpanii, Indiach i Polsce43.

Zasadnicze warunki sprzedaży maszyn Borghi S.p.A. są następujące:
–	 czas realizacji zamówienia (wytworzenia i dostawy maszyny) w za-

leżności od poziomu jej technologicznego zaawansowania wynosi 
od kilku miesięcy do dwóch lat,

–	 sprzedaż każdej maszyny wiąże się z podpisaniem odrębnego kon-
traktu,

–	 cena zazwyczaj uwzględnia instalację maszyny i przeprowadzenie 
szkolenia dla 1-2 techników ze strony nabywcy.

W przypadku sprzedaży części zamiennych:
–	 czas potrzebny na realizację zamówienia uzależniony jest od typu 

zamawianych części,
–	 zamówienia są składane w formie pisemnej drogą elektroniczną,
41 https://www.eurobrush.com [dostęp 19.04.2022].
42 Borghi Spa – Vertimag EF per riorganizzare gli spazi e ottimizzare il flusso pro-

duttivo, https://www.youtube.com/watch?v=VzEuuhfPNrE [dostęp 19.04.2022].
43 https://www.borghi.com [dostęp 20.04.2022]. 
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–	 dostawa odbywa się za pośrednictwem kurierów firm FedEx 
i DHL Express.
Z uwagi na wysoką wartość maszyn przed realizacją dostawy od 

klientów wymagane jest wpłacenie zaliczki bądź przedstawienie umo-
wy leasingu. W przypadku części zamiennych płatność za zamówienie 
może być odroczona do 3 miesięcy.

8. Sprzedaż maszyn Borghi S.p.A. na rynku polskim 
w latach 2019-2021

W wyniku pandemii Sars-CoV-2 duża liczba osób zmieniła tryb 
pracy na zdalny, w związku z czym spędzała w domu zdecydowanie 
więcej czasu niż we wcześniejszych latach. Jednym z rezultatów takiej 
sytuacji był wzrost zapotrzebowania na środki czystości, materiały 
i sprzęt wykorzystywany w pracach porządkowych, w tym różnorodne 
szczotki i miotły. Aby zwiększyć wydajność produkcji i sprostać potrze-
bom rynku producenci szczotek podejmowali decyzje o zwiększeniu 
produkcji, z czym niejednokrotnie wiązały się decyzje inwestycyjne 
dotyczące zakupu kolejnych maszyn produkcyjnych. 

Wykres 1. Sprzedaż maszyn Borghi S.p.A. na rynku polskim w latach 
2019-2021 (tys. EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.
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Wartość sprzedaży maszyn Borghi S.p.A. na rynku polskim w 2019 
roku wynosiła prawie 730 tys. EUR. Została ona wygenerowana 
w związku ze sprzedażą trzech maszyn. W 2020 roku nastąpił spadek 
wartości sprzedaży ogółem o prawie 20%, przy jednoczesnym wzroście 
ilości sprzedanych maszyn do ośmiu sztuk. Należy zaznaczyć, że w tym 
okresie nabywcy decydowali się na zakup znacznie tańszych typów 
maszyn. W 2019 roku średnia wartość sprzedanej maszyny Borghi 
S.p.A. wynosiła 242,5 tys. EUR, zaś w 2020 była ona ponad trzykrotnie 
niższa i ukształtowała się na poziomie 73,4 tys. EUR.

Wykres 2. Średni czas realizacji zamówienia i liczba sprzedanych ma-
szyn Borghi S.p.A. na rynku polskim w latach 2019-2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż średni czas oczekiwania 
na dostawę maszyn w 2020 roku był zdecydowanie krótszy niż rok 
wcześniej, wynosił bowiem niecałe 4 miesiące, podczas gdy w 2019 
roku okres ten wynosił średnio 10 miesięcy. 

W 2021 roku nastąpił znaczący wzrost wartości maszyn Borghi 
S.p.A. sprzedanych w Polsce. Sprzedaż ta wyniosła 3,4 mln EUR. Były 
to w głównej mierze maszyny zaprojektowane do produkcji szczotek 
przeznaczonych do wykorzystania w gospodarstwach domowych, 
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w tym szczotek WC, mopów oraz końcówek do mioteł. Maszyny sprze-
dane w 2021 roku były modelami o wysokim stopniu zaawansowania 
technologicznego, wymagały dostępności relatywnie dużej liczby części 
i podzespołów mechanicznych oraz elektronicznych.

Należy także podkreślić, iż mimo wzrostu liczby sprzedanych 
maszyn do 10 szt. oraz średniej ich wartości do ponad 338 tys. EUR, 
czas oczekiwania na dostawę wynosił średnio 7 miesięcy, a więc o trzy 
miesiące krócej niż w 2019 roku, gdy sprzedano tylko 3 maszyny 
o średniej wartości 242,5 tys. EUR. Było to możliwe między innymi 
dzięki zmianom, jakie wprowadzono w sferze zarządzania zapasami 
w analizowanym przedsiębiorstwie. Program ERP pozwolił na opty-
malizację zakupów i ograniczył w dużym stopniu ryzyko związane 
z brakiem dostępności poszczególnych komponentów niezbędnych 
w produkcji maszyn.

9. Sprzedaż części zamiennych i zwroty produktów 
Borghi S.p.A. na rynku polskim w latach 2019-2021

Celem zapewnienia klientom odpowiedniego serwisu posprzeda-
żowego oraz utrzymania wysokiej sprawności sprzedanych maszyn, 
przedsiębiorstwo Borghi S.p.A. oferuje pełny asortyment części za-
miennych. Części użyte do produkcji maszyn objęte są 12-miesięczną 
gwarancją, co oznacza, że wymiana części w tym okresie odbywa się 
bezpłatnie. Po upływie 12 miesięcy części wymieniane są na koszt 
klienta. Częstotliwość wymiany części zależy od wielu czynników, 
do których należy zaliczyć: czas pracy maszyny, umiejętności operatora, 
wypadki w pracy, jakość surowca użytego do produkcji. 

Wartość części zamiennych sprzedanych przez Borghi S.p.A. 
na polskim rynku w latach 2019 – 2021 przedstawia wykres 3. Podane 
wartości nie obejmują kosztów związanych z dostawą zamówienia.

Dane zilustrowane wykresem 3 dowodzą, iż w badanym przedsię-
biorstwie sprzedaż części zamiennych w latach 2019 – 2021 wykazuje 
tendencję wzrostową. Sprzedaż ta jest związana z liczbą sprzedanych 
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maszyn i sposobem ich eksploatacji – im więcej maszyn i bardziej 
intensywnie jest użytkowanych, tym większe jest zużycie części, 
a tym samym częściej wymagają one wymiany. W roku 2019 wartość 
sprzedaży części zamiennych wynosiła 330,5 tys. EUR, w 2020 wzrosła 
o 10% do 364,7 tys. EUR, zaś w 2022 wykazała wzrost o prawie 33% 
do kwoty 484 tys. EUR.

Wykres 3. Sprzedaż części zamiennych do maszyn Borghi S.p.A. 
na polskim rynku w latach 2019-2021 (tys. EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

Ważnym aspektem oceny funkcjonowania magazynu jest wartość 
zwrotów. Zwroty te wynikają zazwyczaj z takich czynników jak: błędnie 
zrealizowane zamówienia na skutek winy pracownika, błędnie złożone 
zamówienia przez klienta, uszkodzenie części w trakcie transportu, zła 
jakość części. Udział zwrotów w sprzedaży części zamiennych Borghi 
S.p.A. na rynku polskim w latach 2019-2021 przedstawia wykres 4.
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Wykres 4. Udział zwrotów w sprzedaży części zamiennych Borghi 
S.p.A. na rynku polskim w latach 2019-2021 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa.

Dane zaprezentowane na wykresie 4 wskazują, iż największy udział 
zwrotów w wartości sprzedaży części zamiennych Borghi S.p.A. miał 
miejsce w czwartym kwartale 2019 roku i wyniósł wówczas ponad 12%. 
Sytuacja ta miała związek ze zmianami personalnymi na stanowisku 
odpowiedzialnym za wprowadzanie zamówień do systemu i rezerwa-
cję części zamiennych. Nowy pracownik z czasem nabył umiejętności 
sprawnej obsługi i korzystania z funkcji systemu ERP, czego dowodzi 
odsetek zwrotów w następnym kwartale wynoszący poniżej 1%. Moż-
na również zauważyć, iż w kolejnym roku liczba zwrotów jest także 
największa w czwartym kwartale, co jest przypisywane specyfice 
przedświątecznego okresu. W 2021 roku, mimo iż sprzedaż części 
zamiennych była ponad 46% wyższa niż w 2019 roku, udział zwrotów 
w sprzedaży części zamiennych wynosił średnio niewiele ponad 1%. 
Wyniki te dowodzą skuteczności rozwiązań zaimplementowanych 
w obszarze gospodarki magazynowej badanego przedsiębiorstwa.
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10. Podsumowanie

Gospodarka magazynowa to jeden z najważniejszych obszarów lo-
gistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego. Na gospodarkę tę składają się 
aspekty techniczne (np. wyposażenie magazynów), organizacyjne (np. 
procedury składania i obsługi zamówień) oraz finansowe (np. koszty 
utrzymania zapasów). Ma ona znaczący wpływ na przebieg procesów 
produkcji oraz realizacji zamówień, a tym samym wielkość sprzedaży 
i pozycję rynkową. Gospodarka magazynowa nie wiąże się wyłącznie 
ze sferą operacyjną skupioną wokół przemieszczania i przechowywania 
materiałów, surowców, półproduktów czy wyrobów gotowych, ale może 
być również elementem strategii przedsiębiorstwa. Współczesne podej-
ście do zarządzania magazynem skoncentrowane jest przede wszystkim 
na zwiększaniu skuteczności i efektywności gospodarki magazynowej 
oraz redukcji negatywnego jej wpływu na środowisko naturalne. W ob-
szarze tym rośnie znaczenie nowoczesnych technologii i infrastruktury. 
Gospodarka magazynowa nabiera szczególnego znaczenia w okresie 
destabilizacji warunków działalności gospodarczej, związanej między 
innymi z pandemią SARS-CoV-2.

Znaczenie i rola gospodarki magazynowej w działalności przedsię-
biorstwa doceniana jest także w badanym przedsiębiorstwie przemysłu 
maszynowego Borghi S.p.A. Znajduje to wyraz między innymi w re-
organizacji obsługi klientów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, 
inwestowaniu w system klasy ERP, szkoleniach pracowników z obsługi 
systemu magazynowego oraz procesów obsługi zamówień, rozbudowie 
automatycznych magazynów pionowych. Inwestycje te zaowocowały 
poprawą obsługi klienta i wyników rynkowych spółki.

W badanym przedsiębiorstwie skróceniu uległ czas oczekiwania 
na dostawy. W latach 2019-2021 liczba sprzedanych maszyn wzrosła 
z 3 szt. do 10 szt. rocznie, a ich średnia wartość zwiększyła się z 242 tys. 
EUR do ponad 338 tys. EUR – przy jednoczesnej redukcji średniego 
czasu oczekiwania na dostawę z 10 do 7 miesięcy. Było to możliwe 
między innymi dzięki optymalizacji zakupów i ograniczeniu ryzyka 
związanego z brakiem dostępności poszczególnych komponentów 
niezbędnych do produkcji maszyn. 
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Ważnym aspektem oceny funkcjonowania magazynu jest wartość 
zwrotów. W 2021 roku, mimo iż sprzedaż części zamiennych była po-
nad 46% wyższa niż w 2019 roku, udział zwrotów w sprzedaży części 
zamiennych wynosił średnio niewiele ponad 1%, podczas gdy w 2019 
roku kształtował się na poziomie prawie 4,4%, a w 2020 ponad 3%. 
Zaprezentowane rezultaty badań dowodzą skuteczności rozwiązań 
zaimplementowanych w obszarze gospodarki magazynowej przedsię-
biorstwa Borghi S.p.A.
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Doskonalenie gospodarki magazynowej 
z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych

1. Wstęp

W obecnych warunkach rynkowych pozyskiwanie i utrzymywanie 
klientów nie opiera się wyłącznie na zaoferowaniu interesującej oferty 
handlowej. Klienci, poza chęcią pozyskania produktów w możliwie 
najniższej cenie, kładą duży nacisk na formę, czas i jakość procesu 
zakupu, a czas dostawy jest niejednokrotnie czynnikiem decydującym 
o wyborze oferty. Aby proces obsługi klienta został zrealizowany szyb-
ko i bezbłędnie firma musi posiadać dobrze zorganizowany magazyn. 
Jest to możliwe między innymi dzięki implementowaniu w systemie 
zarządzania nowoczesnych rozwiązań, takich jak relacyjne bazy danych.

Celem opracowania jest omówienie zastosowania relacyjnej bazy 
danych wraz z aplikacją do jej obsługi w gospodarce magazynowej 
przedsiębiorstwa PC Projekt. Innowacja ta ma za zadanie usprawnienie 
gospodarki magazynowej oraz obsługi klientów w badanym przed-
siębiorstwie. W omawianym projekcie uwzględniono istotny z prak-
tycznego punktu widzenia aspekt, mianowicie prostotę implementacji 
i łatwość obsługi proponowanego rozwiązania.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zostało ono 
przygotowane na podstawie analizy literatury przedmiotu, dokumentów 
wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa oraz informacji uzyska-
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nych w trakcie wywiadów z kadrą kierowniczą i pracownikami firmy 
PC Projekt.

2. Pojęcie i znaczenie magazynu oraz gospodarki 
magazynowej we współczesnym przedsiębiorstwie

W najprostszym ujęciu magazyn można zdefiniować jako specjalnie 
wyznaczone miejsce przeznaczone do składowania różnego rodzaju 
produktów. Ta definicja jest jednak wysoce nieadekwatna do złożoności 
współczesnych magazynów i zachodzących w nich procesów. Obecnie 
na magazyn składają się – poza produktami/towarami – urządzenia 
magazynowe, przeładunkowe oraz kadra pracownicza1, która zarządza 
szeregiem kluczowych dla działania magazynu procesów o różnorod-
nym stopniu złożoności. 

Proces magazynowania zdefiniować można jako zbiór działań 
powiązanych z gromadzeniem dóbr materialnych, a także składowa-
niem ich w odpowiednich dla danego towaru warunkach w pewnym 
okresie2. Dobra, które firma gromadzi w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania, nazywane są zapasami. Aby mówić o zapasach dobra 
należy umieścić w ściśle określonej lokalizacji, a także muszą one być 
w danej chwili niewykorzystywane, lecz ich obecność jest konieczna 
do zachowania ciągłości zachodzących w firmie procesów, które zależą 
od charakteru działalności przedsiębiorstwa3.

Składowanie zapasów, poza zachowaniem odpowiednich warunków 
otoczenia, musi odbywać się także w warunkach bezpiecznych dla 
pracowników, z użyciem przeznaczonych do tego nośników i urzą-
dzeń magazynowych. Zachowanie tych zasad pozwala na bezpieczną 
i sprawną kompletację zamówień i wydawanie towaru z magazynu. 
Obecnie przedsiębiorstwa kładą duży nacisk na optymalizację pro-
1 https://www.mecalux.pl/podrecznik-magazynowania/magazyn (dostęp: 29.01.2022).
2 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, War-

szawa 2002, s. 35.
3 Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 

2013, s. 194.
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cesów magazynowania. W tym celu wdraża się w firmach czynności 
określane mianem zarządzania i sterowania zapasami. Jest to szereg 
czynności, w których skład wchodzą między innymi planowanie, orga-
nizacja, kierowanie, kontrola stanu zapasów w magazynie, tak by był 
on utrzymany w ściśle założonych dla danej firmy normach. Posiadanie 
zapasów pozwala na utrzymywanie w przedsiębiorstwie kompromisu 
między jak najwyższym poziomem obsługi klienta, a redukcją kosztów 
utrzymywania zapasów w magazynie, co jest istotne z uwagi na fakt, 
iż koszty magazynowania często stanowią istotną część kosztów firmy. 
Z zagadnieniem tym wiąże się gospodarka magazynowa.

Mianem gospodarki magazynowej określa się ogół czynności, które 
powiązane są z przechowywaniem w magazynie towarów przeznaczo-
nych do dalszej produkcji i/lub sprzedaży klientom. Celem sprawnie 
prowadzonej gospodarki magazynowej jest zagwarantowanie ciągłości 
i stabilności funkcjonowania pozostałych obszarów przedsiębiorstwa. 
Pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju zadania ekonomiczne oraz 
działania i środki techniczne i organizacyjne, czyli system zarządzania 
magazynem, wykorzystywany do osiągnięcia zakładanych rezultatów4.

Współcześnie prawidłowe zarządzanie gospodarką magazynową 
stanowi klucz do sukcesu firmy. Mogłoby się wydawać, iż magazy-
nowanie jest jedynie procesem pomocniczym dla procesów takich jak 
produkcja czy sprzedaż, jednak zaniedbania w sferze magazynu leżą 
u podstaw wielu problemów objawiających się finalnie pogorszeniem 
jakości funkcjonowania i konkurencyjności firmy na rynku. Prawidłowo 
realizowana gospodarka magazynowa daje możliwości:
–	 utrzymywania odpowiednich stanów magazynowych, które zaspo-

kajają potrzeby firmy bez generowania nadwyżek magazynowych 
i zwiększania kosztów magazynowania,

–	 identyfikacji obszarów i artykułów w magazynie, które generują 
największe koszty,

–	 wprowadzania zmian mających na celu obniżenie kosztów maga-
zynowania towarów,

–	 poprawy przepływu towarów wewnątrz przedsiębiorstwa,
4 https://irapol.com.pl/nowosci/gospodarka-magazynowa-zagadnienia/ (dostęp: 

29.01.2022).
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–	 wzrostu poziomu obsługi klientów dzięki usprawnieniu procesu 
realizowania zamówień.
Warunkiem koniecznym prawidłowej gospodarki magazynowej jest 

posiadanie przez przedsiębiorstwo odpowiedniej infrastruktury maga-
zynowej. Wszystkie jej elementy, takie jak: drogi transportowe, regały, 
pola składowania, miejsca przyjmowania oraz wydawania, a także 
urządzenia pomocnicze, muszą być odpowiednio dobrane do specyfiki 
towarów składowanych w danym magazynie5.

We współczesnych magazynach ma miejsce wiele uporządko-
wanych, współistniejących ze sobą procesów, które leżą u podstaw 
sprawnego funkcjonowania każdego magazynu. Wszystkie te procesy 
bazują jednak na podstawowych czterech fazach, bez których nie można 
mówić o sprawnym procesie magazynowania. Do faz tych zalicza się6:
–	 przyjęcie towaru do magazynu,
–	 składowanie towaru,
–	 kompletację,
–	 wydanie towaru. 

Należy podkreślić, że wszelkie uchybienia w poszczególnych fazach 
procesu magazynowania negatywnie wpływają na jakość tego procesu, 
a ponadto są źródłem dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstwa.

Magazynowanie, podobnie jak inne aspekty funkcjonowania przed-
siębiorstwa, powinny być nadzorowane, kontrolowane i oceniane. Na-
rzędziem przydatnym w powyższym obszarze jest analiza wskaźnikowa. 
Opiera się ona na obliczeniu wartości ustalonych wskaźników, co daje 
następnie możliwość ich analizy i wyciągnięcia wniosków pozwalających 
na dalsze działanie. Najpowszechniejszymi wskaźnikami gospodarki 
magazynowej są: operacyjne wskaźniki wydajności logistycznej i wy-
dajności technicznej oraz kosztowe wskaźniki działalności magazynu7.

W przypadku przeprowadzania analiz wskaźnikowych gospodarki 
magazynowej istotna jest ich regularność. Pozwala ona na bieżące mo-

5 https://www.lemarpol.com.pl/gospodarka-magazynowa-czyli-jak-skutecznie-za-
rzadzac-magazynem/ (dostęp: 05.02.2022).

6 https://manitou.pl/module/pshowblog/entry?id_entry=18&rewrite=magazynowa-
nie-towarow-jak-powinien-wygladac-proces-magazynowania (dostęp: 05.02.2022).

7 Szymonik A.: Współczesna logistyka. Difin, Warszawa 2018, s. 84.
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nitorowanie gospodarki magazynowej, szybkie wykrywanie wszelkich 
odchyleń od normy i wprowadzanie działań korygujących. Dzięki temu 
przedsiębiorstwo może zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie 
rozwiązywania problemów w magazynie, sprawne przeciwdziałać błę-
dom magazynowym i pozytywnie wpływać na koszty w tym obszarze.

Prężny rozwój techniki i komputeryzacji, który można zaobserwo-
wać w praktycznie każdym aspekcie życia, nie pominął także branży 
magazynowej. Najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalają 
na wprowadzanie coraz skuteczniejszych rozwiązań w obszarze maga-
zynowania, by proces ten stał się przede wszystkim bardziej wydajny, 
występowało w nim mniej błędów oraz podwyższał się poziom bezpie-
czeństwa pracy. Fundamentem do implementacji nowoczesnych rozwią-
zań w magazynach jest coraz większa komputeryzacja przedsiębiorstw. 
Łączenie działów firm w jedną sieć, która następnie podłączana jest 
do powszechnej sieci Internetowej pozwala na wdrażanie zaawanso-
wanych systemów, dzięki którym poprawia się przesyłanie informacji 
i komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z jego otoczeniem. 

Ważnym obszarem, w którym można zaobserwować wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań są systemy informatyczne oraz nowoczesne 
oprogramowanie magazynowe. Systemy klasy WMS stanowią wsparcie 
w zarządzaniu gospodarką magazynową. Pozwalają na wzrost efektyw-
ności operacji magazynowych oraz dystrybucji towarów, a także dają 
możliwość stałej kontroli przebiegu procesu wraz z dostępem do da-
nych w czasie rzeczywistym8. Dzięki temu skraca się czas potrzebny 
na realizację procesów magazynowych, zmniejsza się częstotliwość 
popełniania błędów i wzrasta niezawodność obsługi klientów.

Drugim obszarem, gdzie pojawiają się w ostatnich latach nowe 
rozwiązania, są urządzenia służące do magazynowania oraz środki 
transportu magazynowego. Obecnie projektowane magazyny korzy-
stają z udogodnień płynących z rozwiązań powiązanych z Internetem 
Rzeczy (ang. Internet of Things) i nurtem Logistyki 4.0. Nurt ten po-
lega w dużej mierze na łączeniu działających w magazynie urządzeń 
w dużą sieć, w której ma miejsce stała komunikacja. Dzięki temu 

8 https://www.magazyn-przyszlosci.pl/wms (dostęp: 12.02.2022).
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możliwa jest coraz większa automatyzacja i autonomizacja procesów 
magazynowych9. Przykładami takich rozwiązań są autonomiczne wózki 
transportowe, automatyczne regały czy całe systemy automatycznego 
składowania, gdzie składowanie, transport i sortowanie artykułów opie-
ra się wyłącznie na pracy komputerów połączonych z siecią czujników, 
skanerów i innych rozwiązań technicznych. Korzyścią wynikająca ze 
stosowania takich rozwiązań jest znaczny wzrost tempa realizacji pro-
cesów magazynowych i minimalizacja wpływu błędów, które mógłby 
popełnić pracownik.

We współczesnych realiach gospodarczych kierownictwo powinno 
sprawnie wykorzystywać szanse oraz wykrywać i unikać ewentualnych 
zagrożeń poprzez wprowadzanie zmian służących zniwelowaniu lub 
całkowitemu usunięciu ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie 
magazynu10. Stałe monitorowanie sytuacji wewnątrz magazynu, jak 
i rozeznanie czynników w jego otoczeniu zewnętrznym, daje moż-
liwości znalezienia sposobów usprawnienia przebiegu procesu ma-
gazynowania. Sprawna gospodarka magazynowa wpływa korzystnie 
na funkcjonowanie całej firmy, przez co przedsiębiorstwo może skupić 
się na zwiększaniu swojej konkurencyjności i poprawę pozycji na rynku. 
Należy także pamiętać o potencjalnych problemach w tym obszarze, 
które mogą wiązać się z jakością, pojemnością i przepustowością 
magazynów11. Trudności te zazwyczaj narastają wraz ze wzrostem 
stopnia skomplikowania procesów i ilości towarów składowanych 
w magazynie, co jest nieuniknione, jeśli przedsiębiorstwo się rozwija.

9 https://wozkicrown.pl/blog/nowoczesny-magazyn-na-jakie-rozwiazania-posta-
wic/ (dostęp: 13.02.2022).

10 Kmiecik M.: Centrum dystrybucji jako ogniwo kompensacji zakłóceń z perspek-
tywy sieci dystrybucji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja 
i zarządzanie, z. 121, Politechnika Śląska, Gliwice 2018, s. 185.

11 https://warehouse-monitor.pl/wydawnictwa/poradniki/294-analiza-czego-trzeba-
-sie-bac-w-magazynie (dostęp: 14.02.2022).
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3. Istota i rola baz danych w logistyce

Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach rozwój przedsiębiorstw, 
poszerzanie ofert handlowych, rozszerzanie współpracy z dostawcami, 
a finalnie docieranie do coraz większego grona odbiorców generuje 
olbrzymi wzrost ilości informacji, z jakimi musi poradzić sobie firma. 
Aby informacje te przechowywać i wykorzystywać w sposób uporząd-
kowany i skuteczny tworzone są bazy danych. 

Według ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych „baza 
danych to zbiór danych lub jakichkolwiek materiałów i elementów zgro-
madzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie 
dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, 
wymagający istotnego co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego 
w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości”12.

Można zatem stwierdzić, że baza danych ma za zadanie tworzenie 
i zarządzanie informacjami, które zapisane są w systemie komputero-
wym. Zależnie od poziomu jej skomplikowania może zawierać jedną 
bądź nawet setki tabel, czego efektem finalnym może być liczba rekor-
dów sięgająca setek tysięcy.

Bardzo ważnym jest, aby bazy danych tworzyć w sposób dający 
późniejszemu użytkownikowi możliwość komfortowej, szybkiej i bez-
problemowej pracy z bazą, co w prosty sposób przekładać będzie się 
na jej przydatność dla przedsiębiorstwa. 

Podstawowym językiem implementacji i obsługi baz danych jest 
język SQL – Structured Query Language. Jest to standard ustanowiony 
przez organizacje ANSI oraz ISO w 1986 roku. Pozwala on na two-
rzenie obiektów bazy, wykonywanie wszelkich operacji na danych, 
definiowanie warunków integralności, a także na zarządzanie prawami 
dostępu do bazy. Stosowane są tak zwane dialekty tego języka, które 
tworzyli już producenci rozwiązań informatycznych. Do takich wa-
riantów możemy zaliczyć między innymi: MySQL, DB2, Microsoft 
SQL, czy też Oracle SQL.

12 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 386.).
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Bazy danych mogą mieć różnorodny charakter. Jednym z naj-
prostszych do implementacji, ale również efektywnym i skutecznym 
modelem jest relacyjna baza danych. Model ten opiera się na teorii 
relacji, która w 1970 roku została opracowana przez Franka Edgara 
Codda. Na podstawie tego teoretycznego modelu powstał kolejny model 
stanowiący podstawę każdej bazy danych, tj. „model E-R” opracowa-
ny przez P. Chena13. Relacyjne bazy danych opierają się na tabelach 
powiązanych ze sobą relacjami. W relacyjnej bazie danych wyróżnić 
można podstawowe jej elementy, takie jak:
–	 tabele – struktury zawierające informacje o obiektach danego typu,
–	 atrybuty – czyli kolumny w tabelach stanowiące o dziedzinach danych 

mieszczących się w tabelach (liczby, tekst, daty, wartości logiczne),
–	 krotki – to odpowiednik pojedynczego opisanego obiektu rzeczy-

wistego, czyli jeden wiersz bądź rekord w tabeli,
–	 klucze – narzędzia pozwalające na identyfikację wierszy w tabelach 

(klucze podstawowe identyfikują każdy rekord w tabelach, każda 
tabela może mieć tylko jeden taki klucz; klucze obce służą do wska-
zania na klucz główny w innej tabeli powiązanej relacją, to klucze 
obce odpowiadają za relacje pomiędzy tabelami).
Podstawą istnienia relacyjnej bazy danych jest obecność relacji mię-

dzy tabelami. Możliwe jest wyróżnienie trzech podstawowych związ-
ków między encjami, co pozwala na prawidłowe modelowanie logiki 
bazy danych, która ma odpowiadać opisywanej rzeczywistości. Trzy 
podstawowe związki binarne, składające się z dwóch argumentów to:
–	 związek 1:1 – jeden do jednego – każdy wiersz z tabeli A ma tylko 

jeden odpowiednik w tabeli B,
–	 związek 1:N – jeden do wielu – służy do powiązania każdego ele-

mentu z tabeli podstawowej z wieloma wierszami tabeli dodatkowej,
–	 związek N:M – wiele do wielu – w praktyce opiera się na stworzeniu 

dwóch relacji jeden do wielu przy użyciu tabeli łącznikowej.
Implementacja bazy danych oparta o model relacyjny posiada 

wiele zalet. Dzięki umieszczeniu wycinka informacji w danej tabeli 
zarządzanie tabelami jest płynne, a przetwarzanie oraz wydobywanie 
13 https://www.sqlpedia.pl/relacyjne-bazy-danych-pojecia-podstawowe/ (dostęp 

09.03.2022).
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danych z takiej bazy obarczone jest małym ryzykiem błędu. Elastycz-
ność implementacji, możliwość tworzenia relacji pomiędzy różnymi 
grupami informacji, bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz 
maksymalizacja efektywności zarządzania systemem relacyjnym jest 
powodem wyboru tego modelu zarówno przez małe, jak i duże firmy. 
Ponadto relacyjne bazy danych są możliwe do implementacji przy uży-
ciu powszechnie używanych środowisk programistycznych jak Orace 
SQL, MySQL czy też MS SQL, a możliwość wykorzystania takich 
narzędzi w połączeniu ze stale rozwijającym się światem E-Commerce 
pozytywnie odbija się na popularności takich baz danych14.

4. Charakterystyka działalności PC Projekt

Firma PC Projekt została założona przez Piotra Nowaka oraz Jakuba 
Grzyba w 2018 roku w Pruszkowie pod Warszawą. W firmie zatrud-
nionych jest obecnie dziewiętnastu pracowników. Przedsiębiorstwo 
zajmuje się handlem internetowym różnego typu artykułami kompu-
terowymi – częściami komputerowymi oraz urządzeniami peryferyj-
nymi jak myszki, klawiatury, słuchawki i tym podobne. Działalność 
prowadzona jest w wynajmowanym budynku o powierzchni 1000 m2, 
z czego około 770 m przeznaczonych jest na powierzchnię magazyno-
wą, a resztę stanowią szatnia dla pracowników, pomieszczenia socjalne 
oraz biurowe. W magazynie przechowywane są produkty sprzedawane 
przez PC Projekt. Odbywa się także w niej kompletacja zamówień dla 
klientów, ich pakowanie oraz wysyłka do odbiorców.

Przedsiębiorstwo w swojej ofercie posiada produkty większości 
polskich producentów wytwarzających sprzęt komputerowy, takich jak: 
SilentiumPC, Krux, SPC Gear, Redragon. Dzięki temu może zaoferować 
klientom atrakcyjne ceny oraz przyczyniać się do rozwoju polskich 
firm produkujących części komputerowe, co wpływa na umocnienie się 
pozycji Polski jako producenta na arenie międzynarodowej. W związku 

14 https://dbadmin.net.pl/relacyjne-bazy-danych-wszystko-co-musisz-wiedziec/ 
(dostęp 09.03.2022).
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z rosnącym zainteresowaniem klientów na produkty innych produ-
centów, firma stara się włączać do swojej oferty artykuły wytwarzane 
przez zagranicznych producentów, by docelowo zostać jednym z naj-
większych sklepów oferujących tego typu produkty na terenie kraju.

Klientami PC Projekt są osoby prywatne jak i inne firmy zajmują-
ce się montażem i dystrybucją gotowych zestawów komputerowych. 
Przedsiębiorstwo obsługuje zamówienia klientów z kraju, ale w ostatnim 
czasie dodało możliwość wysyłki towarów także poza granice Polski, 
dzięki czemu może pozyskiwać nowych klientów. Polskie produkty 
oferowane przez PC Projekt nie są znane na zagranicznych rynkach, 
co stanowi dużą szansę na rozwój.

W przedsiębiorstwie PC Projekt ma miejsce pięć zasadniczych 
procesów logistycznych:
–	 magazynowanie, 
–	 obsługa klienta,
–	 transport,
–	 obsługa reklamacji i zwrotów,
–	 gospodarka opakowaniami i odpadami.

5. Problemy gospodarki magazynowej 
w przedsiębiorstwie PC Projekt

W magazynie firmy PC Projekt udało się wyeliminować do tej pory 
wiele problemów natury technicznej, a procesy zachodzące w maga-
zynie są obecnie dopracowane tak, że codzienna praca magazynu jest 
ciągła i funkcjonowanie magazynu nie jest niczym zagrożone. Jednak 
mimo pozornego porządku i braku niepokojących zjawisk w magazy-
nie istnieją obszary, przez które praca nie jest wydajna na tyle, na ile 
mogłaby być. Podłoża problemów można doszukiwać się w braku 
ujednolicenia danych i struktury plików, na których pracują pracownicy 
odpowiedzialni za magazyn oraz w wykorzystywaniu mało wydajnego 
do tego zadania środowiska Microsoft Excel, który w tym zastosowaniu 
generuje szereg komplikacji.
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Do tej pory w firmie wykorzystywane były papierowe dokumenty 
przyjęć oraz wydań towarów i listy służące do kompletacji zamówień, 
a ewidencja towarów odbywa się w wielu arkuszach obliczeniowych 
programu Microsoft Excel, w których brakuje jednolitego formatu, 
przez co wielokrotnie panuje w nich chaos uniemożliwiający łatwe 
zarządzanie towarami w magazynie, ponieważ dokumenty papierowe 
mogą zaginąć lub mogą zostać błędnie wypełnione.

Najczęściej występują problemy z ewidencją towarów w magazynie. 
Zdarza się, że we wskazanej lokalizacji w magazynie brakuje danego 
towaru lub jego ilość nie jest zgodna z tym, co znajduje się w arkuszach 
Excel, ponieważ arkusze te nie są dostatecznie często aktualizowane, 
a każdy ruch magazynowy wymaga dokonania zmian w kilku arkuszach, 
co znacząco zwiększa ryzyko pomyłek. Jeśli wystąpi taka sytuacja, pra-
cownicy zmuszeni są do wyjaśnienia powodu jej wystąpienia, a także 
poszukania brakującego towaru oraz skorygowania danych w arku-
szach, co niepotrzebnie wydłuża czas realizacji zamówień i powoduje, 
że pracownicy zmuszeni są skupiać się na rozwiązywaniu problemów 
zamiast koncentrować się na dalszej pracy. Śledzenie przyczyn i wy-
łapanie momentu wystąpienia błędu także nie jest łatwe, ponieważ 
brakuje historii dokonywanych ruchów i zmian w plikach z jasnym 
wskazaniem na osobę odpowiedzialną za daną zmianę.

Wykorzystywanie środowiska Microsoft Excel niesie za sobą także 
problemy natury technicznej. Dane w arkuszach nie mogą być zmienia-
ne przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, co wymusza wychodze-
nie z arkusza w momencie, kiedy inna osoba chce z niego skorzystać. 
Pracownicy w ten sposób muszą oczekiwać na możliwość dalszej 
pracy, co niepotrzebnie marnuje ich czas. Arkusze nie posiadają także 
zabezpieczeń przed nieumiejętną edycją, co może powodować ryzyko 
bezpowrotnego uszkodzenia lub utraty danych. Program Microsoft 
Excel często zawiesza się podczas gdy na komputerze uruchomione 
są inne programy, przez co możliwa jest strata ostatnio dokonanych 
w dokumencie zmian. 
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6. Propozycje rozwiązań usprawniających gospodarkę 
magazynową w badanym przedsiębiorstwie

Firma PC Projekt podjęła decyzję o przeanalizowaniu problemów 
gospodarki magazynowej i opracowaniu rozwiązań tych problemów. 
W tym celu przeprowadzono szereg rozmów z pracownikami magazynu. 
Z rozmów tych wynika, że wdrażane w magazynie zmiany powinny 
być między innymi łatwe, szybkie i tanie w implementacji, zapewniać 
dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji, ograniczać moż-
liwości wprowadzania błędnych danych oraz pozwalać na działanie 
bez opóźnień i awarii. Po przeanalizowaniu uzyskanych postulatów 
kadra zarządzająca wraz ze specjalistami do spraw logistyki podjęła 
decyzję o stworzeniu relacyjnej bazy danych do wewnętrznego użytku 
magazynu. 

Podstawą do stworzenia relacyjnej bazy danych dla przedsiębiorstwa 
PC Projekt było stworzenie ujednoliconego, uporządkowanego pliku 
w formacie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, który 
zawarłby w sobie informacje dotychczas wykorzystywane w działaniu 
magazynu, które były rozdzielone na szereg osobnych arkuszy. Na-
stępnym krokiem było utworzenie relacyjnej bazy danych opierającej 
się na danych zawartych w stworzonym zbiorczym arkuszu. W tym 
celu wykorzystano oprogramowanie Microsoft Access, które służy 
do tworzenia i zarządzania rozwiązaniami z zakresu baz danych, po-
zwalając na tworzenie efektywnie działających baz nawet bez dogłębnej 
znajomości języka SQL. Oba programy wchodzą w skład powszechnie 
stosowanego w firmach pakietu aplikacji Microsoft Office, który dzięki 
swojej popularności w sektorze biznesu, jak i w sektorze rozwiązań 
dla klientów prywatnych, jest dobrze znany przez pracowników, 
dzięki czemu praca z nim nie wymaga dodatkowych, kompleksowych 
szkoleń z jego obsługi, a jedynie krótkich wdrożeń zapoznających 
z konkretnymi funkcjami oprogramowania. Fakt zawarcia programów 
w jednym pakiecie wpływa również pozytywnie na łatwość w transfe-
rze danych pomiędzy poszczególnymi programami. Firma PC Projekt 
w dotychczasowej pracy wykorzystywała programy wchodzące w skład 
pakietu Microsoft Office, dzięki czemu implementacja przedstawionego 
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rozwiązania nie poniosła za sobą dodatkowych kosztów wynikających 
z potrzeby nabycia licencji na użytkowanie kolejnego oprogramowania 
komputerowego. Projekt i wykonanie zaproponowanego rozwiązania 
powstały przy użyciu aplikacji Microsoft Excel oraz Access wcho-
dzących w skład pakietu Microsoft Office w najnowszej dostępnej 
do instalacji wersji 18.2110.13110.0.

Pierwszym etapem tworzenia bazy danych dla przedsiębiorstwa 
PC Projekt było zebranie wszelkich papierowych dokumentów oraz 
używanych przez pracowników magazynu arkuszy programu Microsoft 
Excel. W chwili zbierania danych dostępne były dane wygenerowane 
w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Ilość ze-
branych w tym okresie danych pozwoliła na sporządzenie pliku, który 
stał się podstawą do stworzenia relacyjnej bazy danych.

W efekcie zebrania i opracowania dostępnych danych, stworzono 
arkusz programu Excel, który zawierał wszelkie informacje opisujące 
funkcjonowanie magazynu przedsiębiorstwa PC Projekt w badanym 
okresie. Nowopowstały arkusz zawierał informacje dotyczące:
–	 ruchów magazynowych, które miały miejsce – przyjęcia, wydania, 

zwroty, złomowania towarów,
–	 artykułów znajdujących się w magazynie – informacje o ich do-

stawcy, kategorii, nazwie, kodzie artykułu, wartości, sposobie 
składowania na palecie,

–	 odbiorców artykułów – na potrzeby opracowania dane klientów 
indywidualnych zostały usunięte i zastąpione nazwami firm kupu-
jących produkty od przedsiębiorstwa PC Projekt,

–	 miejsc magazynowych – adresy dostępnych miejsc składowania 
towarów na regałach,

–	 pracowników magazynów – ich imię, nazwisko oraz login używany 
w pracy.
Dodatkowo w arkuszu zebrano dostępne dane dotyczące stanów ma-

gazynowych i wartości składowanych w magazynie towarów każdego 
dnia w badanym okresie, co pozwala na przeprowadzanie ewentualnych 
analiz funkcjonowania magazynu również pod względem finansowym. 

W arkuszu znajduje się dziesięć zakładek, z których najistotniejsze 
dla ewidencji towarów w magazynie są dwie zakładki:” Zdarzenia” 
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i „Artykuły”. Projekt bazy danych zakłada szereg tabel, tj.: „Zdarze-
nia”, „Artykuły”, „Producenci”, „Kategorie”, „Miejsca”, „Dostawcy”, 
„Pracownicy”.

Aby utworzona baza danych miała wartość funkcjonalną dla przed-
siębiorstwa, tabele zawierające wszystkie dane muszą być powiązane 
ze sobą relacjami. W przypadku bazy danych magazynu firmy PC 
Projekt, relacje te należą do typu relacji jeden do wielu. Polegają one 
na tym, że klucz główny z tabeli A jest kluczem obcym w tabeli B 
i może on wstępować w wielu rekordach tej tabeli. Dzięki temu można 
na przykład przypisać pojedynczego producenta do wielu artykułów 
znajdujących się na stanie magazynu lub wiele zdarzeń może być utwo-
rzonych przez jednego pracownika. Relacja ta nie działa na odwrót, co 
nie pozwala na chociażby przypisanie pojedynczego artykułu do wielu 
kategorii produktów.

Relacje pomiędzy tabelami w bazie danych ilustruje rysunek 1.
Aby utworzona baza danych była użyteczna w codziennej pracy 

przedsiębiorstwa, została stworzona aplikacja pozwalająca na jej 
skuteczną i prostą obsługę przez pracowników, którzy nie posiadają 
specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania w języku SQL. 
Do utworzenia aplikacji użyte zostały opcje tworzenia przez program 
Access formularzy poprzez kreator formularzy oraz kreator kwerend, 
który pozwala na dodanie do bazy danych kwerend ułatwiających 
przeglądanie danych zawartych w bazie z uwzględnieniem filtrowania 
danych według potrzeb pracownika. Podstawową dla pracowników 
funkcjonalnością zaproponowanego rozwiązania jest możliwość doda-
wania nowych zdarzeń magazynowych oraz dodawania do bazy danych 
nowych produktów, które wchodzą w skład stale powiększającej się 
oferty handlowej przedsiębiorstwa.

Istotną kwestią w trakcie tworzenia bazy oraz aplikacji było zastoso-
wanie zabezpieczeń, które skutecznie uniemożliwiłyby użytkownikom 
na wprowadzanie do bazy niewłaściwych danych, co mogłoby wpłynąć 
negatywnie na jej funkcjonowanie. Ważne było także ograniczenie 
pracownikom dostępu jedynie do tych funkcji, które są potrzebne w ich 
codziennej pracy, przez co zmniejszyłoby się ryzyko zepsucia bazy 
i uniemożliwienia dalszego działania w magazynie firmy PC Projekt.
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Wszystkie atrybuty w bazie mają nadany typ danych, co ogranicza 
możliwość wpisania przykładowo danych tekstowych w miejsce da-
nych liczbowych, a wybrane atrybuty posiadają ponadto wymuszenie 
uzupełnienia, przez co nie można przykładowo utworzyć artykułu 
nieposiadającego kodu lub nazwy.

Jeśli użytkownik swoim działaniem naruszy którąś z reguł popraw-
ności danych i będzie próbował zapisać taki artykuł, to zostanie on 
ostrzeżony oknem dialogowym aplikacji podpowiadającym, które pole 
należy uzupełnić, a samo działanie zostanie zablokowane.

Dostęp do funkcjonalności dla administratora jest zabezpieczony 
przed normalnymi użytkownikami poprzez wymóg wprowadzenia hasła 
w przeznaczonym do tego celu oknie dialogowym aplikacji. W przy-
padku wprowadzenia poprawnego hasła użytkownik aplikacji zostaje 
o tym powiadomiony przez okno dialogowe oraz zostaje przeniesiony 
do wybranej przez siebie funkcji. Jeśli użytkownik poda nieprawi-
dłowe hasło, to zostaje o tym powiadomiony, a dostęp do funkcji nie 
jest przyznany.

Baza danych oraz towarzysząca jej aplikacja będą stale monitoro-
wane oraz ulepszane wraz z pojawianiem się ewentualnych problemów 
z ich działaniem. Pracownicy podczas korzystania z rozwiązania będą 
w naturalny sposób wykrywać ewentualne niedociągnięcia i braki. Po-
prawki w działaniu bazy oraz aplikacji, czy też implementacja nowych 
funkcji w zaproponowanym rozwiązaniu nie będzie problematyczna, 
ponieważ środowisko Microsoft Access, które posłużyło do jego stwo-
rzenia oferuje szeroki wachlarz funkcji, które mogą być użyte do stałego 
usprawniania działania zaproponowanego sytemu.

Ważnym dodatkiem do stworzonej bazy może być dołączenie do niej 
danych dotyczących stanów magazynowych, co stanowi bardzo istot-
ny element pracy magazynu. Monitorowanie zapasów jest podstawą 
do prowadzenia skutecznej i sprawnej gospodarki magazynowej, co 
z kolei wpływa na funkcjonowanie magazynu i całego przedsiębior-
stwa. Dołączenie do bazy danych dotyczących finansowego aspektu 
magazynu firmy, jak koszty magazynowania czy wartości towarów, 
stanowić będą podstawę do implementacji w aplikacji funkcji odpo-
wiedzialnych za tworzenie zautomatyzowanych analiz wyliczających 
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wartości różnych wskaźników pracy magazynu dla kadry zarządzającej 
magazynem. Tworzone przez aplikacje analizy stanowić mogą podstawy 
do wprowadzania w magazynie rozwiązań poprawiających jego pracę 
w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników pracy magazynu.

Wszelkie uwagi i propozycje od pracowników, którzy będą korzy-
stać z bazy i aplikacji zostaną zebrane, przeanalizowane i wdrożone 
w możliwie najszybszy sposób, aby podnosić komfort korzystania 
z rozwiązania oraz efektywność jego wykorzystania w codziennej pracy 
magazynu firmy PC Projekt.

Stworzenie bazy danych dla magazynu przedsiębiorstwa PC Projekt 
pozwoliło na usystematyzowanie zbieranych przez firmę danych, które 
dotychczas były przechowywane w sposób pozbawiony jednolitego 
schematu i porządku. Dzięki temu rozwiązano problem powielania się 
danych w różnych plikach oraz ich niejednolitego formatu, co utrudnia-
ło działania na przechowywanych w ten sposób danych, wymuszając 
każdorazowo upewnianie się co do ich poprawności i wprowadzanie 
ewentualnych korekt, jeśli wystąpiły niezgodności.

Dodanie do utworzonej bazy danych aplikacji bardzo pozytywnie 
wpłynęło na efektywność działania i zadowolenie z pracy pracowników 
magazynu. Nie są oni już zmuszeni do wyszukiwania potrzebnych infor-
macji w różnych miejscach, nie napotykają występujących dotychczas 
błędów wynikających z używanego dotychczas środowiska Microsoft 
Excel oraz dokumentów papierowych. Łatwość obsługi zaproponowa-
nej aplikacji pozwoliła na szybkie wdrożenie pracowników do działania 
z systemem, dzięki czemu praca magazynu w krótkim okresie została 
zoptymalizowana, ponieważ czas tracony dotychczas na problemy 
z ewidencją towarów i przeszukiwaniem danych związanych z pra-
cą magazyn, może zostać spożytkowany na działania prowadzące 
do zwiększenia efektywności pracy. Efektywnie pracujący magazyn 
jest podstawą sprawnie działającej firmy, ponieważ wszystkie jej działy 
mogą planować dalszy rozwój mając na uwadze stabilność procesów 
magazynowych w firmie.

Wyeliminowanie błędów wynikających ze złej organizacji i go-
spodarki danymi w magazynie pozwoliło również na zredukowanie 
kosztów ponoszonych przez firmę w związku z występującymi w funk-
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cjonowaniu magazynu błędami. Redukcja kosztów magazynowania 
wpływa w znaczącym stopniu na wzrost zysków firmy, możliwość 
dalszego rozwoju i zwiększania poziomu jej konkurencyjności. Lepsza 
ewidencja towarów i ruchów w magazynie pozwoliła na ograniczenie 
niewyjaśnionych zdarzeń, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się 
na wydajnej pracy, zamiast marnować czas na wyjaśnianie występu-
jących dotychczas problemów. Podniosło to poziom ich zadowolenia 
z pracy, przez co są bardziej chętni do wykonywania swoich obowiąz-
ków.

6. Podsumowanie

Zaprezentowane rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że nawet 
pozornie sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo może borykać się 
z uporczywymi problemami wewnętrznymi. Problemy te nie muszą 
mieć fundamentalnego znaczenia dla funkcjonowania firmy, jednak 
z racji ich występowania zarówno pracownicy, jak i całe przedsiębior-
stwo nie mogą działać z maksymalną wydajnością. Wyeliminowanie, 
niejednokrotnie tylko pozornie błahych problemów, możliwe jest w du-
żej mierze dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu 
systemów informatycznych i ich zastosowania w logistyce. Pozwala to 
na znaczący wzrost wydajności pracy i poprawę przebiegu procesów 
w sferze gospodarki magazynowej.

Po przeprowadzaniu analizy różnorodnych aspektów funkcjonowa-
nia nowoczesnych magazynów i uwzględnieniu wymagań oraz proble-
mów, z jakimi boryka się magazyn w przedsiębiorstwie PC Projekt, 
zaprojektowana i zaimplementowana została relacyjna baza danych, 
której obsługa odbywa się z wykorzystaniem stworzonej w tym celu 
stosunkowo prostej aplikacji.

Efektem tych zmian była redukcja kosztów ponoszonych przez 
badaną firmę z powodu dotychczasowych błędów występujących w go-
spodarce magazynowej. Korzyści czerpią także klienci firmy, ponieważ 
dzięki usprawnieniu magazynowania i wysyłki towarów, skrócił się czas 
obsługi zamówień, co korzystnie wpłynęło na zadowolenie klientów.

Jakub Tworek, Anita Fajczak-Kowalska



153

Literatura

[1] Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, 
Warszawa 2002.

[2] Kmiecik M.: Centrum dystrybucji jako ogniwo kompensacji zakłóceń 
z perspektywy sieci dystrybucji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 
Seria: Organizacja i zarządzanie, z. 121, Politechnika Śląska, Gliwi-
ce 2018.

[3] Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, War-
szawa 2013.

[4] Szymonik A.: Współczesna logistyka. Difin, Warszawa 2018.
[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 386.).
[6] https://www.magazyn-przyszlosci.pl (dostęp: 12.02.2022).
[7] https://wozkicrown.pl (dostęp: 13.02.2022).
[8] https://www.sqlpedia.pl (dostęp 09.03.2022).
[9] https://dbadmin.net.pl (dostęp 09.03.2022).
[10] https://www.mecalux.pl (dostęp: 29.01.2022).
[11] https://warehouse-monitor.pl (dostęp: 14.02.2022).
[12] https://irapol.com.pl (dostęp: 29.01.2022).
[13] https://www.lemarpol.com.pl (dostęp: 05.02.2022).
[14] https://manitou.pl (dostęp: 05.02.2022).

Doskonalenie gospodarki magazynowej z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c7b31e8-fb41-4703-a7c4-637b2f7120e3?q=bwmeta1.element.baztech-ec340de0-64d6-420f-adde-695b86ce2f4d;12&qt=CHILDREN-STATELESS
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7c7b31e8-fb41-4703-a7c4-637b2f7120e3?q=bwmeta1.element.baztech-ec340de0-64d6-420f-adde-695b86ce2f4d;12&qt=CHILDREN-STATELESS
https://www.magazyn-przyszlosci.pl
https://www.sqlpedia.pl
https://www.lemarpol.com.pl


154



155

Marcin Miś
Student kierunku Logistyka
Politechnika Łódzka

Anita Fajczak-Kowalska
Instytut Informatyki
Politechnika Łódzka

Sprzedaż artykułów wychodzących 
z asortymentu – studium przypadku

1. Wstęp

Najbardziej intrygującym, skomplikowanym i wymagającym naj-
większego zaangażowania i kreatywności procesem logistycznym jest 
wycofanie danego produktu ze sprzedaży oraz podjęcie wszystkich 
niezbędnych decyzji marketingowych, handlowych i logistycznych.  
Jest to proces, który niewątpliwie wymaga połączenia elementów lo-
gistycznych, marketingowych oraz technologii informatycznych, które 
wszystkie składowe zostały uwzględnione przy zoptymalizowaniu 
sposobów postępowania z takimi produktami.

Celem rozdziału jest zaprezentowanie studium przypadku, przed-
siębiorstwa Ikea, w którym to nastąpiło ujednolicenie sposobu postę-
powania z artykułami, które są wycofywane z asortymentu.

Omówiono istotę sprzedaży, czyli procesu, który jest niezbęd-
ny przy wyprzedaży asortymentu oraz o różnorodności produktów 
występujących w przedsiębiorstwie. Pod lupę zostały wzięte też 
artykuły, które posiadają już datę zakończenia sprzedaży oraz ich 
podział. Przedstawiona została analiza łańcucha dostaw w dużej firmie 
oraz omówione technologie informatyczne, które dane przedsiębior-
stwo wykorzystuje.
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W części empirycznej opisano studium przypadku, w którym 
przedstawiono proces wycofywania produktów ze sprzedaży w przed-
siębiorstwie z branży meblarskiej, IKEA. 

2. Asortyment i technologie wspomagające sprzedaż 
towarów- przegląd wybranych problemów 
teoretycznych

Każdego dnia ogromna grupa klientów dokonuje zakupów, wyborów, 
który produkt w ich mniemaniu jest bardziej wartościowy i który będzie 
lepiej spełniał stawiane przez konsumenta kryteria. Dzięki tym wyborom 
dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży, dzięki której jest napędzane 
działanie przedsiębiorstw na świecie. Każdy sprzedawca w sklepie powi-
nien posiadać odpowiedni zestaw umiejętności i stosowane nastawienie 
do zwiększenia tego procesu, a przez co profitu dla przedsiębiorstwa1.

Sprzedaż można również identyfikować jako dyscyplinę, innymi 
słowy „zestaw umiejętności wiarygodnego komunikowania klientowi, 
że oferowany produkt zaspokoi jego potrzeby”2. Wchodząc bardziej 
w szczegóły tej definicji można stwierdzić, że skoro sprzedaż to zestaw 
umiejętności to jak najbardziej można jej się nauczyć i zrobić to może 
każdy. Przedmiotem sprzedaży może być zarówno produkt materialny 
jak i niematerialny (usługi), a każdy z nich jest środkiem do zaspokojenia 
potrzeb klienta, co wymaga najpierw poznania jego potrzeb. Konieczne 
jest również umiejętne zaprezentowanie produktu czy pomysłu klientowi, 
by zobaczył w nim potencjał. Sprzedaż jest też niewątpliwie umiejętnością 
życiową, bo w niemalże każdym aspekcie życia trzeba „się sprzedać”, 
czyli przekonać innych do swoich pomysłów, przedsięwzięć czy planów.

Idąc krok dalej w dziedzinę sprzedaży można zastanawiać się nad 
czynnikami, które je regulują. Największym zagrożeniem dla przedsię-
biorstw funkcjonujących w tych samych obszarach potrzeb jest utrata 
klienta względem konkurencji, dlatego tym bardziej ważne jest, żeby 

1 https://artelis.pl/artykuly/40922/istota-sprzedazy Data pobrania: 13.12.2021
2 Grzesiak M.: Psychologia Sprzedaży. Helion, Warszawa 2021.
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generować spersonalizowane oferty dla klientów, którzy nie będą mieli 
wątpliwości do kogo powinni wrócić3. Pamiętając o tym, że spotkanie 
z klientem to dopiero początek i największym wymiernikiem sukcesu 
jest, czy zostanie on lojalny wobec firmy bądź nie. 

Strategia asortymentowa jaką obiera sobie przedsiębiorstwo znacznie 
przekłada się na jej sytuację ekonomiczną, dlatego też dobór asortymentu 
do wielkości firmy jest bardzo istotnym czynnikiem4. Asortyment powinien 
uwzględniać jaki jest standardowy klient i dopasować do niego większość 
produktów, ale nie zmniejszając przy tym istotności innych konsumentów. 
Powinien on zawsze pokazywać klientowi konkretne korzyści z skorzysta-
nia z niego oraz w widoczny sposób odróżniać się od konkurencji obecnej 
na rynku, warto też zwrócić szczególną uwagę na produkty o szybkiej 
rotacji sprzedaży oraz na elastyczność oferty dostępnej w sklepie5.

W zależności od możliwości przedsiębiorstwa może mieć ono różny 
stopień szerokości i głębokości asortymentu. Szerokość asortymentu 
polega na sytuacji, kiedy asortyment w danym sklepie jest oferowany 
konkretny przekrój funkcjonalności asortymentu. W momencie, kiedy 
jest wąski wariant, wtedy przedsiębiorstwo proponuje mało asortymen-
tów spełniających różne funkcje użytkowe, natomiast kiedy jest mowa 
o szerokim wariancie wtedy firma posiada przynajmniej po jednym 
sprzęcie z dużej ilości rodzajów funkcjonalności. Natomiast z głęboko-
ścią asortymentu spotykamy się w momencie, kiedy przedsiębiorstwo 
produkuje dużo artykułów spełniających różne funkcje, ale regulowany 
jest wybór pomiędzy nimi. Jeżeli mówimy o głębokim wariancie wtedy 
z każdej funkcji jest do zaoferowania wiele produktów, natomiast kiedy 
jest płytki wariant w każdej użyteczności mamy mały bądź wcale nie 
mamy wyboru6.Oczywiście funkcjonowanie każdego z czterech opisa-
nych rodzajów rozwinięcia asortymentu ma swoje pozytywne i negatywne 
3 Tomaszewicz D.: Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta. Uniwersytet Warmiń-

sko-Mazurski, Olsztyn 2010.
4 Grzesiuk A.: Trafić z asortymentem. Marketing w Praktyce, 2000, nr 3.
5 Pilarczyk B, Sławińska M., Mruk H.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw 

handlowych. PWE, Warszawa 2001.
6 Cyrek P.: Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw handlu detalicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin, 2010. 
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strony, ale w oczach klienta liczy się jedynie czy w momencie, kiedy 
robią oni zakupy dany projekt jest dostępny i czy jest szerszy wybór 
z nim związany. Generując ilość asortymentu, która jest na terenie sklepu 
trzeba uwzględnić wiele czynników. Najistotniejsze z nich to powierzch-
nia sklepu, rotacja artykułów o podobnej funkcjonalności, dostosowanie 
oferty asortymentu do potrzeb i gustu klientów placówki, wyboru miejsca 
ekspozycji towarów z uwzględnieniem ich funkcjonalności oraz kwestii 
finansowych związanych z wprowadzeniem dużej ilości produktów.

Dostosowując się do oczekiwań klienta sklep zawsze powinien mieć 
dużo asortymentu, mówiąc zarówno pod względem ilościowym, funkcjo-
nalnym, jak i jakościowym. W związku z tym trzeba dostosowywać się 
do nowych trendów i mody, na co klienci często zwracają uwagę – tutaj 
pojawia się proces wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, a za czym 
idzie bardzo często wycofania ze sprzedaży innego produktu, który musi 
zrobić miejsce zarówno na półce sprzedażowej jak i w magazynie. Naj-
łatwiej zrobić to w sposób 1:1, czyli wymienić produkty wycofywane 
z asortymentu na nowości, ale często przez częstotliwości dostaw oraz faktu, 
że proces wyprzedaży „starych” produktów jest trudny do zaplanowania, 
niezbędnym środkiem do współpracy z czynnościami logistycznymi są 
operacje marketingowe, w celu zmobilizowania całego procesu. 

W dużych przedsiębiorstwach bardzo często występuje proces cy-
kliczności sprzedaży niektórych asortymentów. W ramach tych działań 
wyróżniane są następujące fazy życia produktu7:
−	 Powstanie. Następuje zrobieniu szkicu jak będzie wyglądał produkt 

lub usługa oraz wykonywane są wstępne testy użytkowe. Pochłania 
on mnóstwo czasu i kapitału

−	 Wprowadzenie. W tej fazie firma powinna przedstawić produkt 
rynkowi, zaprezentować jego zalety i zwalczyć ewentualne kłopo-
ty techniczne i marketingowe. Należy również zbudować mocną 
sieć dystrybucyjną, żeby zapewnić dostępność oraz komercyjny 
wygląd asortymentu.

−	 Wzrost sprzedaży. Ten etap związany jest z powiększeniem sprzeda-
ży, często ekspansją na inne obszary oraz udrożnieniem wszelkich 

7 Zieliński M.: Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu. Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, nr kol. 1898.
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możliwych kanałów dystrybucji w warunkach opanowania techno-
logii produkcji.

−	 Dojrzałość. Tutaj następuje szczyt poziomu sprzedaży w warunkach 
opanowania technologii produkcji. Na tym etapie decyduje się rów-
nież na przyszłość produktu, czy zostanie on w stałej sprzedaży, czy 
zostanie wycofany ze sprzedaży.

−	 Schyłek. Następuje zdecydowany spadek sprzedaży, a przedsię-
biorstwo dążąc do utrzymania rentowności tego artykułu poszukuje 
możliwości obniżenia kosztów8 jego dostawy, magazynowania bądź 
marketingu. Często decyduje się przy tym na przecenę samego 
produktu, żeby został on wyprzedany i wyszedł ze sprzedaży.
Wprowadzenie produktu do sprzedaży nie jest jednoznaczne z czer-

paniem zysku z niego. Faza wprowadzenia jest bardzo kosztowna9, 
dlatego zanim się ona zwróci musi minąć trochę czasu, a przede wszyst-
kim – produkt musi zacząć się sprzedawać, z czego będzie bezpośredni 
profit pokrywający sukcesywnie koszty powstania i wprowadzenia, 
a w rezultacie będzie stanowić rzeczywisty zysk dla firmy.

Poruszając tematy związane z asortymentem nie sposób nie wspo-
mnieć o łańcuchu dostaw, który jest fundamentalnym procesem przy 
dostarczania produktu od dostawców do przedsiębiorstwa oraz osta-
tecznie do konsumenta. Procesy związane z obsługą oraz zarządzeniem 
łańcuchem dostaw dotyczą zarówno aspektów pozyskiwania surowców 
na materiały, dostarczenia produktu do wszystkich ogniw łańcucha, 
planowania i przeprowadzenia produkcji jak i kontroli poprawności 
wykonywania wszystkich czynności związanych z przepływem produk-
tów, informacji i rozliczenia wszelkich transakcji. Można powiedzieć, 
że jest to zestaw czynności i sieci połączeń od źródła produktu, aż do do-
starczenia go do klienta docelowego10. Inna definicja łańcucha dostaw 
mówi, że jest to „taki łańcuch magazynowo -transportowy, który stanowi 

8 Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, 
Warszawa 1994.

9 https://marketerplus.pl/od-narodzin-do-smierci-cykl-zycia-produktu-jak-
-go-zorganizowac/ Data pobrania: 15.12.2021.

10 https://www.mecalux.pl/blog/lancuch-dostaw-co-to-jest Data pobrania: 
26.12.2021
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technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych, 
drogami przewozu towarów oraz organizacyjnie i finansowe skoordy-
nowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszelkich 
ogniw tego łańcucha”11. Połączenie i skoordynowanie ogniw łańcucha 
logistycznego nie tylko umożliwia opracowanie płynnego systemu 
przemieszczania towarów, ale także informacji i środków finansowych, 
co jest równie ważne w solidnym i efektywnym prowadzeniu przed-
siębiorstwa. Oprócz oczywistego procesu przemieszczania produktów 
łańcuch dostaw odpowiada za takie cele jak optymalizowanie wyko-
rzystania zasobów przedsiębiorstwa, redukcje zapasów, wprowadzenia 
outsourcingu usług logistycznych od sprawdzonych firm, zwiększenie 
produktywności pod względem czasu wykonywania wszystkich ope-
racji wewnątrz łańcucha oraz przede wszystkim koncentrowaniu się 
na tworzeniu wartości dodanej dla klienta.

Nie można nie zauważyć nieustającego postępu technologicznego 
obecnego we wszystkich gałęziach handlu, a szczególnie widoczna ona 
jest w ekspansji zadań łańcucha dostaw. Obecnie oprócz podstawo-
wych zadań łańcucha wartości, które również ulegają ciągłej zmianie 
ze względu na coraz wyższe oczekiwania rynku i konkurencyjność 
innych firm, często pokrywa on również takie zadania jak ochrona 
zdrowia, ubezpieczenia turystyczne i pomoc humanitarną. Pierwotnym 
motorem do zmian w przedsiębiorstwie jest zbiór oczekiwań klientów, 
ponieważ zaspokojenie ich potrzeb oznacza zrealizowaną sprzedaż 
i uzyskany zysk12. Przedsiębiorstwa (najczęściej średnie i duże) często 
dążą do rozwoju zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a przez to zwięk-
szenia elastyczności oraz wykorzystywania efektów współdziałania 
różnych ogniw13. Wskutek tych działań niezależne przedsiębiorstwa 
stają się uczestnikami sieci logistycznej, którą można definiować jako 
węzłowe połączenie obiektów logistycznych, takich jak terminale 

11 Gołembska E.: Podstawy Logistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Kupieckiej, Łódź, 2006.

12 Szymczak M.: Ewolucja łańcucha dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań, 2015.

13 Witkowski J.: Logistyka w organizacjach sieciowych. Gospodarka Materiałowa 
i Logistyka, 2000, Nr 7-8.
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przeładunkowe, porty, centra dystrybucji, magazyny oraz wszelkie 
przedsiębiorstwa działające w celu poprawy sprawności przepływu 
towarów i przeprowadzania ciągłych badań w celu uzyskania informacji 
o aktualnych oczekiwaniach klienta14. Rozwój łańcuchów dostaw w kie-
runku większej integracji i tworzenia sieci dostaw jest konsekwencją 
dążenia do zmaksymalizowania potencjału leżącego w optymalizacji 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami15.

Nie można zaprzeczyć, że pandemia koronawirusa zaskoczyła 
wszystkie przedsiębiorstwa i zakłóciła działanie tradycyjnych łańcu-
chów dostaw. Jest to niewątpliwie sprawdzian istniejących planów dzia-
łania w momentach kryzysu, ale również moment testu zdolności firm 
do kreatywnego myślenia i działania na własną rękę16. Często konieczne 
dla firm było przemyślenie jeszcze raz strategii swoich działań oraz 
przeprojektowanie swoich łańcuchów wartości pod kątem elastycznego 
działania w nadzwyczajnych warunkach. Może to być duże zagrożenie 
pod względem podjętych kosztów zmian koniecznych do dostosowania 
się do „nowej normalności”, ale również ogromna szansa na opraco-
wanie działań, które mogą podnieść odporność na wszystkie przyszłe, 
nieprzewidziane kryzysy. 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem działającym 
w obszarach logistycznych nie mogłoby funkcjonować bez mniej lub 
bardziej zaawansowanych technik informatycznych17. W momencie, 
kiedy cały glob dąży do jak największej automatyzacji wszystkich 
procesów i odstąpienia od pracy fizycznej człowieka, firma, która nie 
będzie w stanie nadążać za światowymi trendami nie jest w stanie 
funkcjonować w sposób konkurencyjny na rynku. Skomplikowane 
narzędzia manualne i koncepcje logistyczne często nie wystarczają 
w osiągnięciu sukcesu. Zastosowanie systemów informatycznych 
w każdym obszarze przedsiębiorstwa i na każdym ogniwie łańcucha 
wartości jest konieczne nawet ze względu ogromu wiedzy i informa-
cji, które są w stanie magazynować takie systemy. Najważniejszymi 
14 Fertsch M.: Podstawy Logistyki. Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008.
15 Świerczek A.: Od łańcucha dostaw do sieci dostaw. Logistyka, 2007, nr 1.
16 https://dhlexpress.pl/kryzys-w-lancuchach-dostaw/ Data pobrania: 27.12.2021.
17 Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Biblioteka Logistyka, Poznań. 2002.
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zaletami stosowania systemów informatycznych jest: skrócenie cza-
sochłonnych procesów biurowo-administracyjnych, przyspieszenie 
realizacji zamówień, możliwości śledzenia nadanej paczki i miejsca, 
w którym się znajduje, przesyłanie dokumentów i formularzy w formie 
elektronicznej, co jest wygodniejsze, bardziej ekologiczne i ogranicza 
konieczność bezpośredniego kontaktu, co w dobie światowej pandemii 
jest również niezwykle ważne18. 

Jednym z nieodzownych elementów funkcjonowania przedsiębior-
stwa są systemy CRM (Customer Relationship Management), czyli 
systemy organizujące i zarządzające relacjami z klientem. Jest to roz-
wiązanie dla biznesów z podejściem zorientowanym na konsumenta. 
Celem tego podejścia jest jak największe spersonalizowanie i zoptyma-
lizowanie kontaktu z klientem, tak, żeby otrzymywał on dedykowane 
dla niego treści w odpowiednim momencie i w odpowiedniej formie, 
a przez co będzie przynosiło dla obu stron długofalowe korzyści. Wyma-
ga to od przedsiębiorstwa zastosowania filozofii nastawionej na klien-
ta, zapewniając w tym samym czasie efektywny proces marketingu, 
przechowywania, sprzedaży, a przede wszystkim ciągłej innowacji19.

Ostatnie dziesięciolecia spowodowały ogromną liczbę wdrożeń 
systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach, co niewątpliwo 
usprawniło pracę wielu z nich. Logistyka, która spaja w sobie więk-
szość funkcji firmy zdaniem S. Abta i H. Woźniaka powinna „na bazie 
systemów informatycznych zmierzać ponad podziałami organiza-
cyjnymi przedsiębiorstw ku ich integracji, by zapewnić optymalne 
kształtowanie łańcuchów zaopatrzeniowych od momentu uzyskania 
surowców, poprzez ich przerób, dystrybucję w różnych ogniwach 
handlu, aż do ostatecznego nabywcy20”. Z tej wypowiedzi można wy-
wnioskować, że pożyteczność wszystkich usprawnień informatycznych 
jest jeszcze bardziej efektywna w momencie, kiedy są one ze sobą 

18 Nowotyńska I., Trzepieciński T.: Wykorzystanie systemów informatycznych 
w branży logistycznej. Autobusy, 2016, nr 12.

19 Bokrzański A., Deluga W., Wallis A.: Systemy informatyczne w zarzadzaniu re-
lacjami z klientami. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2010.

20 Abt S., Woźniak H.: Podstawy Logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk, 1993.
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zintegrowane zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym. 
Właściwe funkcjonowanie wszystkich istniejących w firmie systemów 
informacyjnych zespala całą organizację i umożliwia poprawne plano-
wanie i podejmowanie decyzji, precyzowanie celów oraz koordynacje 
i monitorowanie stopnia realizacji zadań21.

3. Studium przypadku

W asortymencie IKEA znajduje się w tym samym momencie około 7 
tysięcy artykułów. Wśród nich znajdują się takie, które są w ciągłej sprze-
daży, inne są w sprzedaży limitowanej (np.: edycja świąteczna, edycje 
kolekcjonerskie), a jeszcze inne, które są aktualnym obiektem badań są 
artykuły, które są w sprzedaży okresowej. Mają one z góry założony okres 
sprzedaży i w odpowiednich momentach wprowadzania i sprzedawania 
przedmiotu bądź usługi powinno się stosować odpowiednie komunikaty, 
takie jak „Nowość”, „Nowa Niższa Cena” czy „Ostatnie Sztuki”.

W pracy z artykułami, które zostają wycofywane z asortymentu 
stosuje się podział na artykuły klasy A, B, C, D i E, jednak ciągłej pracy 
wymagają jedynie pierwsze trzy z tych typów przedmiotów.
−	 Artykuły klasy A to takie, które nie wymagają podjęcia żadnych 

działań związanych ze sterowaniem sprzedażą bądź redukcji cen. 
Fakt ten determinowany jest ilością, która jest sumą aktualnie do-
stępnych sztuk towaru na stanie sklepu i planowanych dostaw, które 
mają jeszcze się odbyć. Suma ta musi być mniejsza bądź równa 
przewidywanej prognozie sprzedaży, która zwykle bazuje na danych 
historycznych i tendencjach sezonowych.

−	 Asortyment typu B potrzebują dodatkowej pomocy w postaci 
sterowania sprzedażą. Wymagają one zwiększenia sprzedaży o co 
najwyżej 25%, ale nie jest wymagana przy tym redukcja ich ceny. 
Wartość tego towaru w całym łańcuchu dostaw jest też do 25% 
większa od przewidywanej prognozy sprzedaży.

21 Gołembska E., Szymczak M.: Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw. 
PWN, Warszawa, Poznań, 1997.
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−	 Artykułu typu C wymagają podjęcia działań zarówno w formie 
dodatkowego sterowania sprzedażą jak i zaproponowania niższej 
ceny. Artykuły te wymagają zwiększenia sprzedaży o ponad 25%, 
a ich wartość w całym łańcuchu dostaw jest ponad 25% większa 
od przewidywanej prognozy sprzedaży. Często są to artykuły, które 
są już dawno po swojej założonej dacie wyprzedania i okresowo 
zalegają na magazynie.

−	 Oznaczeniem D opatrzone są artykuły, które są „niesprzedawalne”, 
a więc muszą zostać zutylizowane, odpisane na straty. Generują one 
bezpośrednią stratę, gdyż nie sprzedają się i nie realizują założonej 
wielkości sprzedaży, a do tego muszą być też uwzględnione kosz-
ty utylizacji.

−	 Artykuły klasy E to artykuły, które są bezpośrednim zamiennikiem 
innych artykułów z zachowaniem ciągłości sprzedaży. Zostają one 
zwykle wyprzedane przed swoją datą wycofania i nie wymagają 
żadnych dodatkowych działań w związku z aktywacją sprzedaży. 
Często znaczenie mają minimalne różnice produkcyjne, które nie 
wpływają znacznie na wygląd i funkcjonowanie produktu22.
Funkcjonuje parę sprawdzonych sposobów postępowania z artykuła-

mi, które zostają wycofywane ze sprzedaży. Podstawową do „pozbycia 
się” towaru jest jego odpowiednie pokazanie. Niezbędna jest nienagan-
na ekspozycja, która pokaże wszystkie zalety i sposoby zastosowania 
artykułu i umożliwi klientowi od razu zabranie danego towaru lub 
w jednoznaczny sposób zakomunikuje w jaki sposób można dokonać 
zakupu. Czasem konieczne jest zmienienie lokalizacji na taką, która 
będzie bardziej wyeksponowana i będzie pozwalała w łatwiejszy sposób 
dostrzec klientowi artykuł i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. 
Na załączonej fotografii można zauważyć towar, który został ustawiony 
bezpośrednio przy ścieżce, żeby był bardziej zauważalny dla klienta.

Żeby zakomunikować, że dany produkt jest w promocyjnej cenie 
można użyć jednego z dwóch komunikatów. Pierwszym jest przecena 
w ramach oferty specjalnej dla klientów konta lojalnościowego IKEA 
Family, a drugim sposobem jest zakomunikowanie czerwonym kolo-

22 Baza Wiedzy: Klasyfikacja EDS, własność IKEA Retail
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rem promocyjnej ceny artykułu. Zarówno komunikaty IKEA Family, 
jak i skreślona cena może być zakomunikowana w różnych formatach. 
Dodatkowym bodźcem, który może zmotywować klienta jest informacja 
„Ostatnie Sztuki”, która dołożona do komunikacji cenowej na produkt 
może skutkować większym zainteresowaniem na dane dobro.

Artykuły, które mają swoją datę końcową sprzedaży (nazywane 
EDS od skrótowo od End Date Sale) należy wyprzedać do wyzna-
czonego momentu. Najczęściej są to początki następnych kwartałów 
roku (pierwszy stycznia, pierwszy kwietnia, pierwszy lipca, pierwszy 
października). Kiedy nadchodzi moment, że dany artykuł nadal jest 
na stanie, pomimo, że jego planowana data wyprzedaży jest przekro-
czona staje się artykułem nazywanym jako Past-EDS. Na każdym 
dziale znajduje się pracownik, którego obowiązkiem jest sprawne 
motywowanie zespołu i aktywowanie sprzedaży artykułów EDS. 
Wszystkie czynności związane z wyprzedaniem asortymentu wycho-
dzącego ze sprzedaży kończą się dopiero w momencie całkowitego 
„pozbycia się” artykułu z obiegu. Dotyczy to zarówno części zapasów, 
które są dostępne na sklepie od ręki, jak i tych, które są już zamówione 
do sklepu. O tych drugich mówią dwa parametry uwzględnione w ra-
porcie – RTO (Rest to Order) i RTR (Rest to Receive). RTO mówi 
nam o tym, ile sztuk artykułu w tym momencie jesteśmy w stanie za-
mówić, które jest dostępne w magazynie bądź od dostawcy, Natomiast 
parametr RTR mówi nam o tym, ile sztuk artykułu jeszcze sklep musi 
otrzymać ze względu na różne umowy, którymi związany jest sklep 
z dostawcami u producentami asortymentu. Wartości te mogą się różnić 
w zależności od tego czy całość dostaw została już wyprodukowana 
bądź nie. Dopiero w momencie, gdy wszystkie 3 wartości: Na stanie, 
RTO i RTR zostaną wyzerowane można mówić, że okres sprzedaży 
danego produktu został zakończony.

4. Zakończenie

Proces sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjono-
wania i rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Kluczowym jest, aby 
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proces ten był efektywny, sprawny i minimalizował koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Proces sprzedaży artykułów wychodzących z asortymentu i jego 
sprawność warunkuje funkcjonowanie procesów zachodzących w fir-
mie, w tym przede wszystkim procesów logistycznych. Proces ten może 
przebiegać różnie w przedsiębiorstwach.

Głównym aspektem, w którym można wspomóc wyprzedaż asorty-
mentu jest obniżka jego cen. Można uczynić to na dwa sposoby. Każdy 
sklep samodzielnie może ustawić niższą cenę dla konkretnego produktu, 
zestawu bądź usługi. Taki sposób przeceny jest lokalny, a więc cena, 
która obowiązuje po jej zastosowaniu to cena lokalna. Drugim sposobem 
obniżki ceny jest obniżka dla klubowiczów IKEA Family. 

Przy okazji tworzenia narzędzia do pracy z produktami wychodzą-
cymi ze sprzedaży warto uwzględnić propozycje dla działu sprzedaży 
w jaki sposób można postępować z produktem, aby został on wyprze-
dany w odpowiednim terminie. W przyszłości możliwe jest rozszerze-
nie działania raportu i stworzenie specjalnej aplikacji bądź dołączenie 
dodatkowego ekranu do aplikacji, która już istnieje, która mogłaby 
działać w sposób podobny do reszty oprogramowania.
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Rola logistyki zwrotnej w kreowaniu pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa

1. Wstęp

Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa nakiero-
wane jest zarówno na osiąganie wymiernych efektów finansowych 
(z maksymalizacją wartości podmiotu gospodarczego na czele), jak 
i na kreowanie długofalowych, uczciwych relacji z różnymi grupami 
jego interesariuszy (co jest zgodnie m.in. z założeniami marketingu 
relacyjnego). Można zaryzykować stwierdzenie, że w strategiach 
działania wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących 
na rynku kapitałowym obserwować można dążenia do wypracowania 
jak najwyższej pozycji konkurencyjnej w stosunku do ich głównych 
konkurentów – zwłaszcza w ujęciu przestrzennym lub sektorowym. 
Warto mieć na uwadze, że do uzyskania określonej pozycji względem 
rynkowych oponentów wpływ ma szereg działań, zachowany jest 
również ich ciąg przyczynowo – skutkowy.

Realia współczesnej praktyki gospodarczej pozwalają zaobserwować 
rosnące zainteresowanie problemami związanymi z degradacją środowi-
ska naturalnego. Problematykę tą w swojej specyfice uwzględnia m.in. 
logistyka zwrotna, akcentująca potrzebę realizacji działań z zakresu 
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ochrony przyrody i podejmująca działania minimalizujące negatywne 
oddziaływanie przedsiębiorstwa na jego otoczenie. Istotnym wymiarem 
zawiązywania praktyk z zakresu logistyki zwrotnej w organizacji jest 
również integracja i zacieśnianie współpracy między kooperantami re-
alizującymi określone procesy biznesowe. Może to pozytywny sposób 
wpływać na lojalność poszczególnych kooperantów względem siebie, 
wzmacniać wzajemne zrozumienie i respektowanie idei współpracy. 

Choć najpopularniejszym skojarzeniem związanym z logistyką zwrot-
ną jest wprowadzanie opakowań wielokrotnego użytku oraz zamknięty 
obieg zużytych dóbr wskazać należy, że logistyka odwrotna nie ogranicza 
się wyłącznie do wyżej wymienionych działań. Uwzględnia ona także 
procesy związane z wycofywaniem niesprzedanych, pełnowartościowych 
dóbr (często sezonowych) oraz realizacją szeroko rozumianych usług 
posprzedażowych w ramach logistycznej obsługi klienta. Wspomniana 
wielowymiarowość jedynie podkreśla potencjalną rangę logistyki zwrot-
nej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej podmiotu gospodarczego.

Zasadniczym celem opracowania jest bliższe przedstawienie roli, jaką 
może wypełniać logistyka odwrotna w kreowaniu pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego. 
Celem drugorzędnym w pracy jest z kolei ukazanie wyników badań 
empirycznych, nakierowanych na poznanie preferencji respondentów 
dotyczących stosowania opakowań wielokrotnego użytku oraz innych, 
indywidualnych działań podejmowanych w sferze ochrony przyrody, 
integralnie odwołujących się do zasad i założeń logistyki zwrotnej. 

2. Logistyka zwrotna w ujęciu procesowym

Logistyka zwrotna, ze względu na swój rozległy charakter, jest 
trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Pierwsze wzmianki o logi-
styce zwrotnej w literaturze przedmiotu pojawiły się w latach 70 XX 
wieku1. Ówczesne wyjaśnienia dotyczące tego terminu odnosiły się 

1 Golińska P.: Logistyka zwrotna. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2013, s. 8.
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głównie do odpadów komunalnych, zaś pierwotnie opublikowana de-
finicja logistyki zwrotnej brzmiała następująco: „logistyka zwrotna to 
pojęcie używane w odniesieniu do roli logistyki w obszarze recyklingu, 
składowania odpadów i zarządzania szkodliwymi materiałami w celu 
działania dla redukcji źródeł powstawania odpadów, zwiększenia po-
nownego wykorzystania surowców oraz ich składowania…”2. 

W latach 90. XX wieku nową i zarazem bardziej precyzyjną definicję 
logistyki zwrotnej zaprezentowali Rogers i Tibben-Lembke. Wspo-
mniani autorzy utożsamiali logistykę zwrotną z procesami planowania, 
realizacji i kontroli skutecznego i efektywnego kosztowo przepływu 
surowców, wyrobów w toku oraz wyrobów gotowych i towarzyszących 
tym przepływom informacji od miejsca konsumpcji do miejsca powsta-
nia dobra w celu przechwycenia pozostałej wartości rezydualnej lub 
odpowiedniego składowania”3. Zaprezentowane ujęcie terminologiczne 
akcentuje fakt, że logistyka zwrotna odnosi się do wycofywania wyro-
bów w celu odzyskania ich wartości lub pozbycia się w odpowiedni dla 
środowiska sposób. Optyka ta sprowadza się do założenia, że logistyka 
zwrotna może mieć charakter dualny, polegający na przywracaniu 
wartości wyrobów będących na rynku lub właściwego i bezpiecznego 
usuwania ich ze środowiska4. Już w tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę, że logistyka zwrotna często jest zastępowana innymi zwrotami, 
takimi jak: logistyka zagospodarowania odpadów, logistyka odwrotna, 
logistyka zielona, ekologistyka czy logistyka utylizacji. W zasadzie 
uznać można, iż jedynym bliskim synonimem sformułowania „logi-
styka zwrotna” jest termin „logistyka odwrotna”. Pozostałe określenia 
odnoszą się do innych zastosowań, choć są między sobą powiązane, 
ponieważ odnoszą się do wspólnych obszarów działania (zob. rys. 1)5.

2 Stock J.R.: Reverse Logistics. Council of Logistics Management, Oak Brook 
1992. 

3 Golińska P., Logistyka zwrotna, op. cit., s. 8.
4 Sadowski A.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrot-

nej w obszarze wykorzystania odpadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2010, s. 59.

5 Szołtysek J., Twaróg S.: Logistyka zwrotna: teoria i praktyka. Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 62 – 63.
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Rysunek 1. Wzajemne zależności rodzajów logistyki strumieni zwrot-
nych w aspekcie pól eksploatacji (obszarów aplikacji).

Źródło: opracowanie własne na podst.: Sadowski A., Szołtysek J.: Logistyka zwrotna – 
dylematy związane z celami. Logistyka, nr 6, 2013, s. 9.

W literaturze anglojęzycznej w stosunku do określenia logistyka 
zwrotna używa się pojęcia „reverse logistics”. Określenie to przedsta-
wia działania dla przepływów fizycznych znajdujących się wyrobów 
na rynku, których cykl życia lub czas eksploatacji dobiegł końca. 
W języku angielskim takie wyroby są nazywane pojęciem „End-of-Life 
Products” i są traktowane jako odpady. Bezpośrednie tłumaczenie lo-
gistyki zwrotnej zaczerpnięte z literatury angielskiej może przyczynić 
się do problemów związanych z różnym nazewnictwem występującym 
w literaturze polskiej. Logistyka zwrotna skupia się na odbiorze od 
finalnych klientów zużytych lub zniszczonych wyrobów, gdzie ich 
wartość użytkowa straciła swoją rolę lub wyrobów, które nie spełniły 
ich oczekiwań6. Następnie zebrane wyroby są segregowane i poddawane 
różnym zabiegom. Wyroby najmniej zniszczone lub dobrej jakości są 

6 Lysenko-Ryba K.: Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych. 
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, nr 249, 2015, s. 198.
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naprawiane i wprowadzane z powrotem do sprzedaży. Artykuły, z któ-
rych można odzyskać część surowców są rozmontowywane i pobiera 
się z nich części, które można ponownie użyć. Produkty o najmniejszej 
wartości, z których nie można pozyskać surowców wejściowych są 
kierowane na składowiska lub w miarę możliwości spalane w celu od-
zyskania energii7. W rozumieniu przepływów logistyki zwrotnej często 
postrzegane są produkty uszkodzone lub wyeksploatowane. Należy 
jednak pamiętać, że logistyka zwrotna odnosi się również do produktów 
cało wartościowych wycofywanych z rynku wskutek przeszacowania 
popytu lub zalegania na półkach u detalistów8. Z pewnością do zadań 
logistyki zwrotnej można zaliczyć synergię przepływów odpadów 
z miejsca ostatecznej konsumpcji do miejsca ostatecznego przetworze-
nia oraz dążenie do zapewnienia maksymalnego przepływu wyrobów 
zwrotnych oraz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
dzięki odpowiednim procesom. Konkludując, istotą logistyki zwrotnej 
jest zorganizowanie przepływów materiałowych i informacji dotyczą-
cych tychże przepływów w odpowiednim czasie i przestrzeni, aby jak 
największy udziały zwróconych dóbr i materiałów można było poddać 
ponownemu użyciu przy jak najmniejszym przekształceniu9. 

Do rozwoju logistyki odwrotnej przyczyniły się głównie trzy 
czynniki, a mianowicie: zyski ekonomiczne, wymagania prawne oraz 
świadomość ekologiczna10. Do najważniejszych bezpośrednich korzy-
ści ekonomicznych wynikających z zastosowania logistyki zwrotnej 
można zaliczyć niższe koszty surowców, ponieważ będą pozyskiwane 
z zwrotów lub potencjalna obniżka kosztów produkcji. Drugim istotnie 
ważnym czynnikiem determinującym rozwój logistyki zwrotnej są 
wymagania prawne, które obowiązują producentów w danym państwie. 
Ogniskują się one przede wszystkim wokół kwestii rozszerzonej od-
powiedzialności producenta oraz polityce zrównoważonego rozwoju. 
7 Dorobek S., Bursztyński A.: Recykling surowców w Polsce – ewolucja i rozwią-

zania logistyczne. Logistyka, nr 6, 2014, s. 528.
8 Sadowski A.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej 

w obszarze wykorzystania odpadów, op. cit., s. 54.
9 Golińska P.: Logistyka zwrotna, op. cit., s. 9.
10 Sadowski A.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej 

w obszarze wykorzystania odpadów, op. cit., s. 50.
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W kontekście zrównoważonego rozwoju logistyka odwrotna rozwija się 
w oparciu o trzy podstawy. Filar nadzorujący (istotny przede wszystkim 
w krajach rozwijających się, w których kraje nadzorujące są gwarancją 
przestrzegania przepisów), opiera się na przepisach prawnych i teorii 
instytucjonalnej. Drugą podstawą są uwarunkowania kulturowe, które 
mocno wspomaga działania logistyki zwrotnej zwłaszcza na najniższych 
szczeblach zarządzania. Uwarunkowania kulturowe są istotnym elemen-
tem w zarządzaniu operacyjnym, ponieważ to one w dużym stopniu 
wpływają na skłonności społeczeństwa do stosowania i akceptowania 
działań logistyki odwrotnej. Trzecią podwaliną koncepcji logistyki 
zwrotnej jest filar społeczny. Fundament tej składowej bazuje na nor-
mach społecznych, które często są postrzegane jako zasady, które mocno 
wpływają na wykonywanie zadań, które zadowolą społeczeństwo. Filar 
społeczny głównie dotyczy postępowania z produktami, których cykl 
życia się zakończył lub produktów, które są zwracane11.

Logistyka zwrotna może mieć zastosowanie do wielu rodzajów 
dóbr, okresu działań, motywacji do podejmowanych kroków, strategii 
horyzontu czasowego, istoty działań oraz rodzajów procesów, którymi 
poddawane są zwracane produkty. Skupiając uwagę przede wszystkim 
na ostatnim z wymienionych kluczy hierarchizacyjnych wskazać należy, 
iż pierwszym i najbardziej pożądanym procesem występującym w lo-
gistyce zwrotnej jest odzysk bezpośredni, a więc działania, które nie 
zmieniają produktu. Należy do niego zaliczyć odsprzedaż, redystrybucję 
lub ponowne użycie. Następne działania podejmowane w hierarchii 
zagospodarowywania to procesy odzysku. Najkorzystniejszym ekono-
micznie i ekologicznie rozwiązaniem jest naprawa oraz odnowienie, 
które przy minimalnych kosztach przywracają wartość produktom. 
Należy zaznaczyć, że naprawa jest lepszym rozwiązaniem niż odnowie-
nie, ponieważ jest tańsza i mniej uciążliwa dla środowiska. Kolejnym 
procesem w zagospodarowywaniu odpadów jest ponowne wytworzenie 
i odzyskanie produktu. Wymienione działania są stosowane, gdy wyrób 
jest na tyle zniszczony lub zużyty, że nie opłaca się go naprawiać albo 
odnawiać, ale ma sprawne komponenty, które mogą być wykorzystane 
11 Sadowski A.: Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej. Proble-

my ekorozwoju, Vol. 3, No 2, 2008, s. 130.
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do naprawy innych produktów12. Działaniem podejmowanym najczę-
ściej jest recykling, który różni się od ponownego zużycia większym 
stopniem zniszczenia i zużycia produktu i komponenty wykorzystane 
do późniejszej naprawy lub ponownego użytku muszą zostać odpo-
wiednio przetworzone, aby odzyskały swoją wartość13. Spalanie to 
kolejny proces podejmowany w ramach hierarchii odzysku. Celem tego 
rozwiązania jest przede wszystkim odzysk energii uwięzionej w danym 
produkcie14. Problem związany z korzystaniem z tego rozwiązania jest 
fakt, że niewiele produktów można poddać spalaniu, ponieważ wiąże 
się to z uciążliwymi skutkami dla środowiska naturalnego. Najmniej 
pożądanym i przyjaznym dla środowiska działaniem jest składowanie 
zwrotów. Produkty poddawane składowaniu są wykluczane z obiegu 
rynku i są traktowane jako odpad. Ten rodzaj działania jest najbardziej 
uciążliwy dla środowiska i dąży się do tego, aby jak najmniej odpadów 
trafiała na wysypiska. Najlepiej hierarchię zagospodarowania odpadów 
prezentuje piramida, która uwzględnia wyżej wymienione procesy 
i przedstawia je od najbardziej pożądanych do najmniej oczekiwanych 
(zob. rys. 2).

12 Szołtysek J., Twaróg S.: Logistyka zwrotna: teoria i praktyka, op. cit., s. 68.
13 Fajczak-Kowalska A.: Wybrane aspekty logistyki zwrotnej. Logistyka, nr 6, 

2014, s. 3501.
14 Sadowski A.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej 

w obszarze wykorzystania odpadów, op. cit., s. 67.
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Rysunek 2. Hierarchia procesów zagospodarowania odpadów

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne 
aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 66. 

3. Wyniki badań empirycznych dotyczących upodobań 
klientów ostatecznych względem opakowań 
wielokrotnego użytku

Głównym celem przeprowadzonych badań empirycznych było rozpo-
znanie opinii i upodobań osób ankietowanych odnośnie stosowania opa-
kowań wielokrotnego użytku w życiu codziennym. Analizy te pozwoliły 
nie tylko na bliższą charakterystykę rzeczywistych działań podejmowa-
nych przez respondentów w sferze ochrony przyrody poprzez wdrażanie 
założeń logistyki zwrotnej. Dzięki poznaniu stopnia zainteresowania 
nabywców (oraz ich indywidualnych preferencji) kwestiami związanymi 
z ochroną środowiska naturalnego, dane przedsiębiorstwa będą mogły 
podejmować konkretne działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
klientów ostatecznych, przyczyniając się tym samym do poprawy swojej 
pozycji konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza w relacjach B2C. 
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Wspomniane badania zostały zrealizowane na próbie 100 respon-
dentów i opierały się na wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego 
rozsyłanego drogą elektroniczną. Już na wstępie warto zasygnalizować, 
iż z przeprowadzonych analiz empirycznych płynie następujący wnio-
sek: społeczeństwo coraz bardziej zaczyna przejmować się problemami 
środowiskowymi. Potwierdzeniem tej tezy jest ogólny wynik wynoszą-
cy 3,77, uzyskany przy odpowiedzi na pytanie: „Jak ważna jest dla Pana/
Pani kwestia ochrony środowiska naturalnego?” (przy czym kafeteria 
potencjalnych odpowiedzi uwzględniała skalę pięciostopniową, gdzie: 
1 – oznaczało brak zainteresowania, a 5 – dużą istotność tej kwestii).

Interesujące wnioski płyną z analizy odpowiedzi respondentów doty-
czących zainteresowania opakowaniami wielokrotnego użytku (zob. rys. 
3). Aż 79% ankietowanych preferuje tego typu rozwiązanie, z kolei 15% 
respondentów nie ma jednoznacznie wyrobionego zdania na ten temat. 
Być może udzielenie tego typu odpowiedzi wynika z faktu, że konsu-
menci obawiają się, że to oni w dużej mierze poniosą koszty związane 
z wprowadzeniem opakowań wielokrotnego użytku lub popierają takie 
rozwiązanie, lecz wyłącznie przy zakupie konkretnych rodzajowo dóbr. 

Rysunek 3. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi 
na pytanie: Czy preferuje Pan/Pani opakowania wielokrotnego użytku?

Źródło: opracowanie własne.
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Jak przedstawiają dane liczbowe ukazane na rys. 4, 41% respon-
dentów jest skłonna zapłacić więcej za opakowania wielokrotnego 
użytku. Z drugiej zaś strony, 28% udzielających odpowiedzi nie byłaby 
zainteresowanych tego typu inicjatywą. Blisko co trzeci badany nie ma 
tej kwestii wyrobionego stanowiska. 

Rysunenk 4. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi 
na pytanie: Czy jest Pan/Pani skłonny zapłacić więcej za opakowania 
wielokrotnego użytku?

Źródło: opracowanie własne.

Na kolejnym etapie realizowanych analiz empirycznych ankietowani 
zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, który surowiec 
ich zdaniem w największym stopniu nadaje się do ponownego użytku/
recykling. Respondenci mieli możliwość określenia przydatności sze-
ściu materiałów (tj. drewna, papieru i tektury, szkła, metalu, tworzyw 
sztucznych i tkanin) w pięciostopniowej skali (uwzględniającej odpo-
wiedzi: nie mam zdania, nieprzydatne, mało przydatne, przydatne, bar-
dzo przydatne). Otrzymane wyniki zaprezentowano na rys. 5. Z analizy 
uzyskanych odpowiedzi można zaobserwować, że najwyższą ocenę 
wśród respondentów na temat potencjalnej możliwości ponownego 
wykorzystania otrzymały opakowania wytworzone ze szkła – ponad 
połowa (54%) uczestników badania wskazało, że jest ono najbardziej 
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przydatne do recyklingu pośród sześciu wymienionych kategorii mate-
riałów. W ocenie ankietowanych opakowania wytworzone z tworzyw 
sztucznych charakteryzują się najniższą przydatnością do ponownego 
użycia. Taką decyzję wskazało 21% badanych. 

Rysunek 5. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi 
na pytanie: Jak Pana/Pani zdaniem można określić przydatność do re-
cyklingu, opakowań wytworzonych z poszczególnych surowców?

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że 39% respondentów 
okazjonalnie zwraca uwagę na materiał, z którego wykonane zostało dane 
opakowanie (zob. rys. 6). Co ciekawe, 17% ankietowanych podkreśliło, 
że podczas dokonywania zakupów zawsze uwzględnia materiał, z któ-
rego powstało opakowanie. Z kolei 15% badanych nie robi tego nigdy.

Blisko co czwarty ankietowany zadeklarował, iż zawsze oddaje opa-
kowania wielokrotnego użytku nabyte przy uwzględnieniu kaucji (zob. 
rys. 7). Jednakże, podobny odsetek respondentów przyznał, że robi to 
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jedynie „czasami”. Natomiast co dziesiąty respondent nigdy nie oddaje 
opakowań wielorazowych zakupionych za kaucją. 

Rysunek 6. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi na py-
tanie: Czy dokonując zakupów zwraca Pan/Pani uwagę na materiał, 
z którego jest wykonane opakowanie?

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi 
na pytanie: Czy oddaje Pan/Pani opakowania wielokrotnego użytku 
nabyte za pomocą kaucji?

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród pytań zadanych respondentom pojawiło się również zagadnie-
nie poświęcone problematyce segregowania odpadów opakowaniowych 
(zob. rys. 8). Z uzyskanych na tak postawione pytanie odpowiedzi 
można wnioskować, że zdecydowana większość (90%) ankietowanych 
segreguje odpady opakowaniowe; 9% respondentów tego nie robi, 
natomiast 1% badanych wolało nie odpowiadać na to pytanie. Być 
może na tak wysoki odsetek osób deklarujących segregację odpadów 
opakowaniowych wpływ miała znowelizowana ustawa śmieciowa 
z 2019 roku, która kładzie szczególny nacisk na segregację odpadów 
komunalnych. 

Rysunek 8. Wyniki badań empirycznych dotyczących odpowiedzi 
na pytanie: Czy segreguje Pan/Pani odpady opakowaniowe?

Źródło: opracowanie własne.

4.  Podsumowanie

Logistyka zwrotna, dzięki swojemu pozytywnemu odziaływaniu 
na trzy wymiary, tj.: gospodarkę, społeczeństwo i ekologię, zaczyna 
odgrywać coraz większą rolę w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. 
Pozytywnie przyczynia się ona do zmniejszania kosztów operacyjnych 
podmiotu gospodarczego, ograniczania zanieczyszczenia środowiska 
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naturalnego, poprawy jakości życia mieszkańców itp. Ze względu 
na swój interdyscyplinarny charakter pomaga ona również korzystnie 
oddziaływać na zróżnicowane grupy interesariuszy przedsiębior-
stwa, zarówno te działające w ramach wspólnego łańcucha dostaw, 
jak i klientów czy ludność autochtoniczną. Wszystko to może być 
postrzegane jako istotny czynnik kreacji przewagi konkurencyjnej 
podmiotu gospodarczego na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 
dwóch perspektyw: relacji występujących pomiędzy współpracującymi 
podmiotami gospodarczymi oraz relacji pomiędzy przedsiębiorstwem 
a nabywcą ostatecznym usługi lub produktu.

Logistyka zwrotna jest ważnym elementem koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju, a zarazem wyrazem dążenia ludzkości do świadomego 
modelowania środowiska naturalnego przy jednoczesnym zwracaniu 
uwagi na te działania, które mogą wyrządzić w nim nieodwracalne 
zmiany. Przyjmując aspekt środowiskowy na niezwykle istotny w kon-
tekście rozważania efektów płynących z implementacji założeń logistyki 
zwrotnej, przeprowadzone badania empiryczne nakierowane zostały 
na poznanie preferencji ankietowanych dotyczących stosowania opako-
wań wielokrotnego użytku oraz innych, indywidualnych działań podej-
mowanych w sferze ochrony przyrody. Z uzyskanych wyników analiz 
empirycznych można wnioskować, że społeczeństwo polskie stara się 
w coraz większy sposób postrzegać problemy środowiskowe oraz klima-
tyczne i stosować indywidualne działania mające zminimalizować nega-
tywne odziaływanie sfery produkcyjnej czy dystrybucyjnej na otoczenie 
(np. poprzez zwracanie uwagi na materiał, z którego dane opakowanie 
zostało wykonane, czy też zwracanie opakowań wielokrotnego użytku 
nabytych za pomocą kaucji). Jak już wielokrotnie zaznaczono, jednym 
z wielu elementów mających wpływ na kreację pozycji przedsiębiorstwa 
na rynku jest jego reputacja wśród klientów ostatecznych. Taka sytuacja 
może implikować próby podejmowania konkretnych praktyk związa-
nych z poszerzaniem spektrum działań w zakresie logistyki zwrotnej 
(np. intensyfikację wprowadzania opakowań kaucyjnych, tworzenie 
łatwo dostępnych punkty skupu opakowań czy wprowadzanie automa-
tów pozbawionych opakowań jednostkowych) i bieżącego reagowania 
na wyrażane opinie i potrzeby ostatecznych nabywców. 
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Analiza swot przedsiębiorstwa transportu 
chłodniczego

1. Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach inten-
sywnej konkurencji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, co 
implikuje potrzebę strategicznego podejścia do zarządzania opartego 
na wnikliwej analizie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
działalności. Jedną z metod przydatnych w powyższym obszarze jest 
analiza SWOT. Pozwala ona na identyfikację szans i zagrożeń oraz 
mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Metoda ta ma uniwersalny 
charakter i może być stosowana w odniesieniu do różnorodnych ze 
względu na formę, wielkość czy przedmiot działalności podmiotów.

Celem rozdziału jest omówienie istoty i przydatności analizy SWOT 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy transportu 
chłodniczego FruitsTRANS1.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Omówiono 
w nim specyfikę i cel zarządzania strategicznego, wymiary analiza 
SWOT i jej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część 
empiryczna ma charakter case-study i zawiera charakterystykę usług 
1 Na prośbę zarządu przedsiębiorstwa jego nazwa została zakodowana.
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transportu chłodniczego, historię i przedmiot działalności przedsiębior-
stwa FriutsTRANS, omówienie jego mocnych i słabych stron oraz szans 
i zagrożeń generowanych przez otoczenie zewnętrzne.

Teoretyczna część rozdziału została przygotowana na podstawie 
przeglądu literatury z zarządzania strategicznego, zarządzania logistycz-
nego i logistyki przedsiębiorstwa. Literatura ta obejmuje publikacje 
o charakterze monografii, podręczników akademickich, artykułów 
naukowych, raportów branżowych, aktów prawnych oraz publikacji 
internetowych. 

Dla potrzeb opracowania empirycznej części rozdziału wykorzystana 
została analiza dokumentów wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa, 
metoda SWOT, wywiad swobodny z HR Manager oraz Starszym Spe-
dytorem firmy FruitsTRANS. 

2. Specyfika i cel zarządzania strategicznego

Zarządzanie to działanie praktyczne, mające na celu doskonalenie 
działalności gospodarczej lub społecznej. Aby realizować cele przed-
siębiorstwa potrzebna jest wiedza, ale również znajomość zasad i metod 
praktycznego działania oraz umiejętność realizacji przyjętych koncep-
cji2. Zarządzanie można ująć jako koordynowanie zasobów organizacji 
i integrację działań umożliwiających osiąganie wyznaczonych celów3.

Przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku skupiają się w głównej 
mierze na spełnianiu oczekiwań klientów, co wymaga gromadzenia 
i analizy informacji odnoszących się zarówno do relacji wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak i zmian zachodzących w jego otoczeniu4. Koncep-
cją wspomagającą przedsiębiorstwo w dostosowaniu się do otoczenia 

2 Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. PWE, Warszawa 2012, s. 15.
3 Pluta A.: Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie konkurencyjności współcze-

snych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2018, s. 7.

4 Wach-Grzybowska K.: Zarządzanie logistyczne. Wpływ aliansu strategicznego 
na kreowanie pozycji konkurencyjnej firmy w podejściu logistycznym. Wydaw-
nictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012, s. 13.
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i osiąganiu wyznaczonych celów w długim okresie jest zarządzanie 
strategiczne5. Jest to proces składający się z etapu analizy strategicz-
nej oraz projektowania i realizacji strategii6. Zarządzanie strategiczne 
obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa w długim 
horyzoncie czasowym, pozwala rozpoznać i wykorzystać szanse i atuty 
przedsiębiorstwa, równocześnie minimalizując ryzyko niepowodzenia 
wynikające z zagrożeń7. W zarządzaniu tym konieczne jest uwzględ-
nienie różnorodnych perspektyw

i wymiarów działalności przedsiębiorstwa8, przy czym ramy czasowe 
dla celów strategicznych powinny być spójne i obejmować długi okres, 
zazwyczaj od dwóch do pięciu lat9.

Analiza strategiczna to w najprostszym ujęciu rozpoznanie przed-
siębiorstwa i jego otoczenia. Umożliwia ona stworzenie i realizację 
długookresowego planu, pozwala na określenie zarówno obecnej, jak 
i przyszłej pozycji strategicznej przedsiębiorstwa10. W analizie tej wy-
korzystywane są metody, które pozwalają badać, oceniać i przewidywać 
kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz zmiany w jego otoczeniu, a tym 
samym kreować jego pozycję konkurencyjną. W procesie tym konieczne 
jest rozpoznanie szerokiego spektrum czynników i uwarunkowań11.

Przewidywanie przyszłości, planowanie i skuteczne wdrażanie 
strategii przedsiębiorstwa we współczesnych realiach gospodarczych 
5 Platonoff A. L., Gadomska-Lila K.: Zarządzanie strategiczne. Kształtowanie 

konkurencyjności współczesnych organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 5.

6 Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna firmy. PWE, Warszawa 
2002, s. 17.

7 Gambin R.: Zarządzanie strategiczne, Encyklopedia PWN, https://ency-
klopedia.pwn.pl/haslo/zarzadzanie-strategiczne;3980224.html (data dostępu: 
28.12.2021).

8 White C.: Strategic management, Palgrave MacMillan, New York 2004, s. 5-7.
9 David F.R.: Strategic management. Concepts and Cases. Prentice Hall, New 

Jersey 2011, s. 133.
10 Wysocki J.: Wykorzystanie analizy SWOT przy wyborze strategii na przykładzie 

firmy Vistula SA. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 47.
11 Walczak W.: Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsię-

biorstw. E-mentor, nr 5 (37), 2010, s. 5; Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i roz-
woju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 204.
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staje się coraz bardziej złożone i utrudnione, co implikuje potrzebę 
doskonalenia umiejętności formułowania i wdrażania strategii12. Należy 
przy tym podkreślić, że definicje i sposoby podejścia do opracowania 
i implementacji zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie ewo-
luują, a jednocześnie wzrasta znaczenie tego wymiaru zarządzania 
przedsiębiorstwem w praktyce gospodarczej.

3. Analiza SWOT i jej przydatność w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

W analizie strategicznej stosowane jest szerokie spektrum me-
tod13. Jedną z nich jest analiza SWOT (S-strengths, W-weaknesses, 
O-opportunities, T-threats). Analiza ta opiera się na rozpoznaniu róż-
norodnych czynników mających wpływ na obecną i przyszłą pozycję 
przedsiębiorstwa. Czynniki te mogą być rozpatrywane według różnych 
kryteriów i układów klasyfikacyjnych14. Generalnie mają one charakter 
zewnętrzny i wewnętrzny i mogą oddziaływać na przedsiębiorstwo 
w sposób pozytywny lub negatywny. Po uwzględnieniu tych wymiarów 
analizy uzyskuje się cztery obszary analizy SWOT. Pierwszy obszar 
uwzględnia czynniki wewnętrzne pozytywne (tj. mocne strony), drugi 
obejmuje czynniki wewnętrzne negatywne (tj. słabe strony), trzeci do-
tyczy czynników zewnętrznych pozytywnych (czyli szans), czwarty zaś 
czynników zewnętrznych negatywnych (tj. zagrożeń)15. Analiza SWOT 
pozwala zatem na zestawienie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa 
(jego wewnętrznego potencjału) z szansami i zagrożeniami płynącymi 
z otoczenia zewnętrznego16.

12 Platonoff A. L., Gadomska-Lila K.: Zarządzanie strategiczne…, op. cit., s. 5.
13 Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna…, op. cit., s. 221-224.
14 Szmitka S.: Analiza SWOT…, op. cit., s. 83.
15 Szmitka S.: Analiza SWOT jako narzędzie oceny innowacyjności przedsięwzię-

cia biznesowego. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, nr 4 (16), 2015, 
s. 81.

16 Daniluk P.: Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna. Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2015, s. 206. 
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Mocne i słabe strony to obszary, które zależą bezpośrednio od firmy, 
od jej zarządu i kadry pracowniczej. Analiza mocnych i słabych stron 
powinna obejmować takie obszary działania przedsiębiorstwa jak: 
wiedzę i zasoby ludzkie, finanse i zarządzanie, narzędzia realizacji 
procesów biznesowych, produkcję, technologię, logistykę, badania 
i rozwój oraz sprzedaż i obsługę klienta. Mocnymi stronami przedsię-
biorstwa mogą być jego produkty, usługi, oferta cenowa, innowacje, 
wyjątkowe umiejętności obsługi klienta, przewaga czasowa nad konku-
rentami, potencjał finansowy, renoma, skuteczne działania promocyjne, 
wykwalifikowana kadra pracownicza i inne. 

Słabe strony przedsiębiorstwa ograniczają jego sprawność i hamują 
rozwój. Przykładem słabych stron są: brak strategii rozwoju, przestarza-
ła infrastruktura, brak wykwalifikowanych pracowników, mała różno-
rodność produktów i usług, niekorzystny wizerunek przedsiębiorstwa, 
relatywnie wysokie koszty i inne17. 

O ile mocne i słabe strony są wynikiem działań przedsiębiorstwa, 
to szanse i zagrożenia są czynnikami niezależnymi, na które przedsię-
biorstwo nie ma wpływu. Są to między innymi czynniki ekonomiczne, 
tj. stabilność i poziom dochodów, dostępność kredytów, poziom PKB, 
poziom bezrobocia, inflacji, skłonność do konsumpcji, zmiany na rynku 
pracy i inne. Ważną grupę czynników w tym obszarze stanowią uwa-
runkowania prawno-polityczne (polityka gospodarcza rządu, stabilność 
regulacji prawnych, sposób wprowadzania i charakter zmian legislacyj-
nych) oraz uwarunkowania technologiczne, społeczne, demograficzne, 
a także kulturowe czy naturalne. Czynniki te mogą kreować szanse bądź 
zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT jest ważną metodą analizy strategicznej, pozwalającą 
na zdefiniowanie pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu i określenie jego 
możliwości rozwojowych18. Jest metodą kompleksową, ujmującą sze-
rokie spektrum czynników potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. 
SWOT jest narzędziem uniwersalnym, pozwalającym na identyfikację 
17 Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2000, s. 191–192.
18 Gurel E., Tat M.: SWOT Analysis: A Theoretical Review. The Journal of Inter-

national Social Research, Vol. 10, Issue 51, August 2017, s. 1005.
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zagrożeń, wykorzystanie szans na rozwój, eliminację słabych stron 
i opieranie działalności na stronach mocnych. Pozwala ona przedsię-
biorstwu zrozumieć jaka jest jego sytuacja, ale również określić klu-
czowe kompetencje czy luki. Zaletą tej koncepcji jest możliwość jej 
rozbudowy z wykorzystaniem danych ilościowych, jak i jakościowych19. 
Należy jednak pamiętać, że bezkrytyczne, powierzchowne podejście 
do identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń może 
prowadzić do błędnego ich rozpoznania i podjęcia niewłaściwych 
decyzji. Niezależnie od ograniczeń tej analizy w opinii analityków ma 
ona więcej zalet niż wad20.

Analiza SWOT to kompleksowe narzędzie, które dopuszcza swo-
bodę w doborze technik oraz procedur. Analizę tę można stosować 
na poziomie całego przedsiębiorstwa lub tylko jego części21. Opierając 
się na generalnych założeniach analizy można ją rozbudować tak, aby 
była dostosowana do potrzeb użytkownika oraz dostępu do informacji22.

4. Charakterystyka usług transportu chłodniczego

Transport chłodniczy stanowi jeden z filarów rynku usług transpor-
towych i ma korzystne perspektywy rozwojowe. Wynika to z dynamiki 
rozwoju całej branży TSL, jak również rosnących oczekiwań klientów 
na rynku usług transportu chłodniczego23. Zarówno transport jak i spe-
dycja towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia, szybko 
psujących się jest wymagającym zadaniem, któremu sprostać może 

19 Samson R.: The Advantages and Disadvantages of SWOT Analysis, https://www.
profolus.com/topics/advantages-disadvantages-swot-analysis/ (data dostępu: 
10.03.2022).

20 Namugenyia Ch., Nimmagaddab S.L., Reinersc T.: Design of a SWOT Anal-
ysis Model and its Evaluation in Diverse Digital Business Ecosystem Contexts. 
Procedia Computer Science, No 159, 2019, s. 1153.

21 Zob. Asejczyk-Woroniecka M.: Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu 
zarządzania jednostkami administracji terytorialnej, Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia, nr 6/2016.

22 Szmitka S.: Analiza SWOT…, op. cit., s. 79.
23 Palka A.: Transport chłodniczy żywności w Polsce. Autobusy, nr 12, 2018, s. 179.
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wyłącznie doświadczona firma z właściwą infrastrukturą i wykwalifi-
kowanym personelem. 

W ostatnich latach transport chłodniczy rozwija się bardzo dyna-
micznie. W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 32 tys. nowych po-
jazdów, tj. 29 tys. naczep i prawie 3 tys. przyczep. Oznacza to wzrost 
o 95% w stosunku do roku poprzedniego i jest najwyższym wynikiem 
w historii segmentu tego typu pojazdów. W grupie środków transpor-
tu ładunków w temperaturach kontrolowanych zarejestrowano 3316 
chłodni oraz 2113 naczep i przyczep określanych jako „izotermy”24. 

Jedną z przyczyn dynamicznego wzrostu rynku jest „odrabianie 
zaległości” wywołanych pandemią Sars-CoV-2. Olbrzymie zapotrze-
bowanie na usługi transportowe, niewielki wzrost cen pojazdów czy cen 
paliw do początku 2022 roku i równoczesny wzrost stawek za fracht 
skłonił przewoźników do inwestowania w nowy tabor przewozowy.

Dzięki transportowi chłodniczemu możliwe jest przewożenie de-
likatnych, jak i niebezpiecznych towarów bez ich uszkodzenia czy utraty 
właściwych cech25. Z usług transportu chłodniczego korzystają przed-
siębiorstwa należące do branży farmaceutycznej, spożywczej, rolniczej, 
chemicznej czy kosmetycznej. Transportem chłodniczym przewozi się 
artykuły wrażliwe na wysoką lub niską temperaturę, dużą lub małą wil-
gotność powietrza, które na skutek przechowywania w niewłaściwych 
warunkach tracą jakość i nie nadają się do spożycia26. Takimi produktami 
są m.in. artykuły żywnościowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 
wyroby cukiernicze, produkty farmaceutyczne, produkty i półprodukty 
mięsne, organiczne środki rolnicze, rośliny i grzyby, kosmetyki, ryby 
i owoce morza, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz ładunki nie-
bezpieczne. Są to więc produkty o zazwyczaj krótkim okresie przydat-
24 Piernikarski D.: Samochody ciężarowe – wyniki sprzedaży w 2021 https://samo-

chody-specjalne.pl/2022/02/07/wyniki-sprzedazy-samochodow-ciezarowych-w-
-2021-roku (data dostępu: 08.03.2022).

25 Transport chłodniczy. Jakie produkty wymagają transportu w kontrolowanej tem-
peraturze? https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/88483 (data dostępu: 
29.01.2022).

26 Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy 
i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom V Transport kołowo 
– drogowy. Wydawnictwo Systherm, Poznań 2012, s. 2.
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ności do spożycia, nietrwałe, szybko psujące się. Ich transportowanie 
powinno odbywać się w sposób bezpieczny dla zdrowia konsumentów, 
co implikuje konieczność realizacji tego typu zadań zgodnie z określo-
nymi przepisami prawa27. Specyfika transportu chłodniczego wiąże się 
z koniecznością spełnienia wielu wymagań, ponieważ towar może ulec 
uszkodzeniu, a klient może ponieść kary finansowe i straty28. 

Transport chłodniczy różni się od standardowego transportu 
pod wieloma względami. Do transportu chłodniczego wykorzystuje się 
pojazdy z agregatami chłodniczymi, by umożliwić przewóz towarów 
w temperaturze kontrolowanej. Wyróżnić można tutaj chłodnie pale-
towe, które służą do przewozu produktów na paletach, np.: owoców 
i warzyw, oraz hakowe, które przewożą mięso w pozycji wiszącej. 
W sytuacji, gdy towar przewożony jest na krótkim dystansie wyko-
rzystać można chłodnie zwane „izotermą” – nie posiadają one agregatu 
chłodniczego, a stałą wewnętrzną temperaturę utrzymuje się dzięki szc-
zelności pojazdu. Ważnym elementem pojazdów chłodniczych jest ter-
mograf, czyli urządzenie nieustannie monitorujące poziom temperatury.

Głównym liderem na polskim rynku, zajmującym się kompleksową 
obsługą logistyczną produktów świeżych, jest Fresh Logistics Polska 
Grupa Raben. Świadczy ona nie tylko usługi z zakresu transportu krajo-
wego produktów świeżych, ale również usługi transportu międzynaro-
dowego, czy magazynowania towarów w temperaturze kontrolowanej. 
Jest czynnym partnerem European Food Network29. Firma ta specjalizu-
je się w przewozie ryb, nabiału, mięsa czy owoców i warzyw. Oferuje 
przewóz w temperaturze kontrolowanej przesyłek paletowych drob-
nicowych i całopojazdowych, zapewnia również nowoczesną infrastruk-
turę transportową, tj. system monitoringu temperatury online, naczepy 
grodziowe, które umożliwiają transport jednym środkiem transportu 
27 Gajewska T.: Model konkurencyjności przedsiębiorstwa świadczącego usługi 

w zakresie transportu chłodniczego. Autobusy, nr 6, 2016, s. 1316.
28 Główne zasady i specyfika transportu chłodniczego, https://www.thermotech-

nica.pl/blog/glowne-zasady-i-specyfika-transportu-chlodniczego (data dostępu: 
28.01.2022).

29 European Food Network jest siecią firm partnerskich działających w całej Eu-
ropie, która świadczy usługi transportu w kontrolowanej temperaturze. https://
european-foodnetwork.com/pl/ (data dostępu: 07.03.2022).
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towarów wymagających różnych zakresów temperatur. Firma oferuje 
również magazynowanie produktów spożywczych na 55,5 tys. m2 no-
woczesnej powierzchni magazynowej, zapewnia ekologiczne systemy 
chłodnicze oraz najwyższe standardy jakościowe i higieniczne. Firma 
Fresh Logistics zajmuje się eksportem i importem międzynarodowym 
w obrębie całej Europy30.

Transport artykułów szybko psujących się podlega międzynarodowej 
umowie ATP. Konwencja o przewozie łatwo psującej się żywności oraz 
specjalnych środków transportu odpowiednich do takiego transportu 
została wprowadzona w 1970 roku. Porozumienie ATP określa wyma-
gania dotyczące temperatury, w której towary muszą być przewożone, 
wyposażenia pojazdu i warunków termicznych, kontroli zgodności 
z normami pojazdów chłodzonych lub izotermicznych, procedur i metod 
pomiarowych oraz kontroli urządzeń chłodniczych i grzewczych31.

Regulacje prawne związane z produkcją i dystrybucją żywnoś-
ci mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowia i życia klienta. Ustawa 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa wytyczne w zakresie 
szczegółowych wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu, 
a także czynności załadunkowych, przeładunkowych, wyładunkowych 
z uwzględnieniem różnego rodzaju żywności i wymagań, które powinny 
być spełnione w trakcie transportu32.

5. Historia i przedmiot działalności przedsiębiorstwa 
FriutsTRANS

Przedsiębiorstwo FriutsTRANS rozpoczęło działalność w 2007 roku. 
Od początku istnienia specjalizuje się ono w transporcie drogowym to-

30 https://polska.raben-group.com/uslugi-logistyczne/logistyka-produktow-swie-
zych (data dostępu 07.03.2022).

31 Groński R.: Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się a umowa 
ATP. http://gielda-ladunkow.com/11/przewozy-artykulow-zywnosciowych-szyb-
ko-psujacych-sie-a-umowa-atp/ (data dostępu: 30.01.2022).

32 Art. 84 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.
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warów w temperaturze kontrolowanej, czyli w transporcie chłodniczym, 
przewozi przede wszystkim artykuły spożywcze oraz farmaceutyczne. 
Drugim obszarem działalności jest spedycja morska – kontenerowa. 
Usługi transportu są realizowane przede wszystkim na terenie Unii 
Europejskiej, a głównymi krajami, do których transportowane są 
ładunki to: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, Belgia, 
Austria, Holandia, Czechy i Słowacja oraz Słowenia. Firma działa 
także na obszarze Wielkiej Brytanii, Białorusi, Ukrainy oraz krajów 
Bliskiego Wschodu. 

Transport i spedycja drogowa towarów w temperaturze kontrolo-
wanej wymaga szczególnej uwagi na każdym etapie realizacji usługi. 
Firma FriutsTRANS przewozi między innymi:
– produkty spożywcze w opakowaniach producenta w temperaturze 

kontrolowanej od – 25 do + 25°C,
– produkty lecznicze, środki medyczne w temperaturze kontrolowanej 

od +2 do +8°C oraz od +15 do +25°C,
– kosmetyki, dodatki spożywcze i towary niebezpieczne.

Firma posiada własną bazę transportową z parkingiem dla pojazdów, 
biurami oraz zapleczem socjalnym i stacją paliw. Flota pojazdów z roku 
na rok ulega powiększaniu, obecnie stanowi ją 29 ciągników siodłowych 
o klasie emisji spalin Euro 633. Wszystkie pojazdy firmy wyposażone 
są w systemy telematyczne umożliwiające stały nadzór nad kierowcą 
i przewożonym ładunkiem. Firma posiada różnego rodzaju naczepy 
do przewozu towarów, tj.:
– naczepy standard, które służą do przewozu towarów w tej samej 

temperaturze w całej przestrzeni ładunkowej,
– naczepy doppelstock służące do przewozu palet ustawionych 

na dwóch poziomach, co daje możliwość transportu 66 palet w jed-
nej naczepie,

– naczepy bitemp służące do przewozu towarów w dwóch róż-
nych temperaturach,

– naczepy hakowe przeznaczone do przewozu mięsa na wisząco. 

33 Europejska norma Euro 6 obowiązuje od 2015 roku – ustanawia ona dopuszczal-
ną emisję szkodliwych gazów wydalanych przez pojazdy spalinowe. 
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Firma FruitsTRANS otrzymała za swą działalność kilka nagród, 
m.in. dwukrotną nagrodę „Gazele Biznesu” oraz została laureatem 
Diamentów Forbesa w województwie łódzkim. 

Firma posiada zasoby kadrowe, które pozwalają na dalszy rozwój 
jej działalności. Struktura organizacyjna umożliwia sprawne podejmo-
wanie decyzji, nie ogranicza kompetencji pracowników i nie hamuje 
ich rozwoju. Cechą charakterystyczną tej struktury jest jedność kierow-
nictwa, co oznacza, że każdy pracownik ma tylko jednego bezpośred-
niego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym 
jest odpowiedzialny. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim 
możliwość szybkiego podejmowania decyzji, a także łatwość przej-
rzystego ustalania zakresów kompetencji i odpowiedzialności. Osobą, 
która pełni strategiczny nadzór nad planowanymi przedsięwzięciami 
jest prezes zarządu. Prezes posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym i kieruje omawianą 
firma od początku jej istnienia.

Obecnie firma zatrudnia 27 kierowców pochodzących z Polski, 
Ukrainy i Białorusi, 36 pracowników biurowych oraz 2 pracowników 
fizycznych. Firma inwestuje w pracowników nieustannie podwyższa-
jąc ich kwalifikacje przez szkolenia, kursy, wyjazdy integracyjne. Dla 
firmy inwestycja w kapitał ludzki jest tak samo ważna jak inwestycja 
w infrastrukturę techniczną. 

Misją firmy jest identyfikowanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań 
klientów, budowanie partnerskich relacji biznesowych opartych na za-
ufaniu. Firma dąży do zapewnienia najwyższego poziomu komplekso-
wej, światowej klasy obsługi klienta i pragnie być liderem w zakresie 
wysoko wyspecjalizowanych usług transportu i spedycji produktów 
spożywczych i leków. Dla przedsiębiorstwa ważne jest, aby spełniać 
warunki takie jak: terminowość, jakość, bezpieczeństwo, elastyczność 
i skuteczność działań. Ważną wartością jest również indywidualne 
podejście do klientów i zleceń.

Firma FriutsTRANS realizuje około 1000 zleceń całopojazdowych 
miesięcznie. Przeliczając to na kilometry można stwierdzić, że tabor 
samochodowy wykonuje dwukrotną odległość „z Ziemi na Księżyc”. 
Firma opiera działalność przede wszystkim na stałych zleceniach, dlate-
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go uczestniczy w targach: ANUGA (Międzynarodowe Targi Spożywcze 
organizowane w Niemczech), SIAL (Międzynarodowe Targi Spożywcze 
organizowane we Francji), FRUIT LOGISTICA (Międzynarodowe Tar-
gi Owoców i Warzyw organizowane w Niemczech) oraz korzysta z giełd 
transportowych. Firma pozyskuje również klientów dzięki certyfikatom 
jakości, np.: IFS Logistics i GDP (Good Distribution Practices)34. Aby 
pozyskać klientów firma bierze także udział w przetargach oraz podej-
muje się realizacji zleceń klientów spotowych, czyli „klientów na chwi-
lę”. Wystawiając zlecenia na giełdach transportowych, tj. TIMOCOM 
oraz trans.eu, firma podejmuje współpracę z nowymi klientami, którzy 
w przyszłości mogą zostać jej klientami stałymi. 

Firma FriutsTRANS przywiązuje dużą wagę do jakości obsługi 
klientów, dlatego przed podjęciem zlecenia do przyszłego klienta wy-
syłana jest ankieta, w której określa on swoje oczekiwania, natomiast 
po wykonaniu usługi klienci otrzymują ankietę, w której wyrażają 
ocenę wykonanej usługi pod względem profesjonalizmu, dostępności, 
terminowości, ceny, reagowania w sytuacji kryzysowej oraz kontaktu 
ze spedytorem i/lub kierowcą.

Działalność firmy FruitsTRANS cechuje się pewną specyfiką, 
mianowicie konkurencyjne firmy w transporcie drogowym nie sta-
nowią konkurencji w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ firma 
niejednokrotnie korzysta z usług potencjalnych konkurentów podczas 
wykonywania działalności spedycyjnej i niejednokrotnie też firmy te 
bywają klientami FruitsTRANS. Nie jest to często spotykany model 
na polskim rynku, wobec czego trudno jest jednoznacznie sprecyzować 
bezpośrednią konkurencję o podobnym zasięgu, charakterze działania, 
szczególnie na rynku krajowym czy lokalnym. Przedstawiciel badanej 
firmy w udzielonym wywiadzie wskazał pięciu „graczy” w wojewódz-
twie łódzkim posiadających tabor samochodowy typu chłodnia. Obecnie 
w regionie, w którym firma prowadzi działalność, nie ma zbyt wielu 
przedsiębiorstw transportowych, które mogłyby bezpośrednio zagrażać 
rozwojowi FruitsTRANS, ale firma wskazuje jedno przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w transporcie artykułów spożywczych, które może 
34 Szkiel A.: Narzędzia oceny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pro-

duktu według standardu IFS Logistics. Logistyka, nr 1, 2016, s. 405.
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być dla niej konkurencją. Bycie klientem konkurencji bądź oferowanie 
jej usług spedycyjno-transportowych, stanowi dla opisywanej firmy nie 
tylko źródło korzyści z tytułu zrealizowania większej liczby zleceń, 
ale także okazję do nauki i szansę na nawiązanie trwałej współpracy. 

Współpraca na linii firma–klient nie zawsze przebiegała w badanym 
przedsiębiorstwie bezkonfliktowo. Obecnie firma FriutsTRANS nie ma 
wprawdzie żadnych spraw sądowych, ale zdarzają się takie sytuacje, 
kiedy należy szybko podejmować decyzję co zrobić, aby zatrzymać 
klienta, np. w przypadku przemrożenia towaru. Nauczona doświadcze-
niami z przeszłości, kiedy zdarzały się przypadki przemrożenia ładun-
ku, firma zapewnia obecnie wysokie ubezpieczenie towaru w trakcie 
transportu. Ostatnio takie sytuacje zdarzają się jednak sporadycznie 
– raz na trzy lata. 

Firma FriutsTRANS zrezygnowała ze współpracy z kilkoma stały-
mi klientami, mimo że zysk z tej współpracy był relatywnie wysoki. 
Powodem zakończenia współpracy było nieterminowe regulowanie 
należności. Firma w swej działalności nie skupia się na jednym klien-
cie, dzięki któremu generuje duży przychód i zysk, ale na kilku stałych 
klientach. W ten sposób obniża ryzyko utraty płynności finansowej 
i poniesienia straty. 

6. Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa 
FriutsTRANS

Analizując działalność firmy FriutsTRANS wyróżnić można kilka 
mocnych stron przedsiębiorstwa. Głównym atutem przedsiębiorstwa 
jest doświadczenie w branży TSL. Mimo iż firma działa od 15 lat, to 
zarząd posiada 27-letnie doświadczenie na rynku. Kadra pracownicza 
jest stosunkowo młoda i stabilna. Firma nie musi obawiać się utraty 
pracowników z powodu przejścia na emeryturę. Badane przedsiębior-
stwo stawia na młodych ludzi, daje im szansę na rozwój i zdobycie 
doświadczenia w branży TSL, dlatego podejmuje współpracę z ze-
społami szkół w regionie szkoląc młodych logistyków i spedytorów. 
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Osoby uczęszczające do tych szkół mogą liczyć na odbycie praktyk, 
jak i podjęcie pracy po zakończeniu edukacji. W firmie ważne jest to, 
aby każdy pracownik miał szansę na rozwój, dlatego co roku realizuje 
szkolenia pracowników, m.in.: ADR, SPX, warsztaty pracy zespoło-
wej, szkolenia sprzedażowe, lektoraty językowe, certyfikaty z języka 
angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego. 

Kolejnym atutem firmy jest fakt, że posiada ona certyfikaty upraw-
niające do przewozu leków i artykułów spożywczych, a co za tym idzie 
oferuje szeroką gamę usług. Firma nie skupia się jedynie na przewozie 
artykułów żywnościowych, realizuje także transport produktów farma-
ceutycznych czy kosmetyków. Prowadząc firmę transportową trzeba 
pamiętać o tym jak ważne jest uzyskanie certyfikatów czy pozwoleń, 
aby móc wykonywać większą ilość zleceń o szerszym spektrum. Jest 
to również kosztowna kwestia, jednakże w przyszłości może okazać 
się rozwiązaniem, które będzie generować wyższą sprzedaż i zyski.

Mocną stroną analizowanej firmy jest także dysponowanie różny-
mi typami naczep, między innymi naczepami hakowymi, naczepami 
bitemp, doppelstock oraz naczepami standardowymi. Wszystkie te 
naczepy wyposażone są w system SBS uniemożliwiający dostęp do ła-
dunku osobom niepowołanym. Naczepy te dodatkowo wyposażone są 
w rejestratory temperatury oraz drukarki, które umożliwiają wydruk 
temperatury bezpośrednio w siedzibie klienta po wykonaniu przewozu 
towarów. Klienci cenią sobie jakość usług wykonywanych przez Friut-
sTRANS. Firma zapewnia bowiem możliwość weryfikacji temperatury 
czy monitoring trasy. Dla każdego klienta ważny jest także kontakt 
ze spedytorem lub dyspozytorem. W badanej firmie klienci nigdy nie 
zgłaszali problemów z komunikacją ze spedytorem lub dyspozytorem.

Firma FriutsTRANS dąży do zwiększenia automatyzacji i informa-
tyzacji działań w obszarze księgowości, kadr i płac, działu rozliczeń 
i innych. W 2020 roku zakupione zostało nowoczesne oprogramowanie 
ERP Comarch Optima. Oprogramowanie to zostało wdrożone w szyb-
kim tempie i usprawnia pracę całej firmy, dzięki czemu pracownicy 
są bardziej efektywni. Korzystają oni z systemów informatycznych 
ułatwiających pracę i kontakt na linii spedytor– dyspozytor– kierowca. 
Są to: system zarządzania transportem Transics oraz aplikacja TXFlex 
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+ Elcar. Firma wdrożyła również system zarządzania jakością ISO. 
Posiada ona flotę transportową spełniającą wymagania normy Euro 6, 
jednak nie planuje zakupu ekologicznych samochodów. Firma Friut-
sTRANS zakupuje samochody w leasingu i po spłaceniu rat sprzedaje 
je do krajów Azji Środkowej czy Peru.

Pomimo posiadania wielu mocnych stron, przedsiębiorstwo ma 
również słabe strony, przez które tworzą się pewne problemy. Jest to 
między innymi niestabilność zatrudnienia kierowców, co wiąże się mię-
dzy innymi z regionalizacją usług. Kierowcy wolą więcej czasu spędzać 
z rodziną niż wykonywać minimum dwutygodniowe cykle transportu 
na rynku międzynarodowym. Pomimo wysokich wynagrodzeń ofero-
wanych przez firmę, kierowców, którzy pozostają jej pracownikami 
w dłuższym okresie jest stosunkowo niewielu.

Kolejnym problemem dla firmy są negatywne opinie na stronach 
internetowych typu Gowork, Google czy Facebook, wystawiane przez 
byłych pracowników, kierowców bądź inne firmy transportowe z re-
gionu. 

Należy również zaznaczyć, że z powodu terminowo ograniczonej 
dostępności samochodów firma nie jest w stanie obsłużyć wszystkich 
potencjalnych klientów. Ma ona także ograniczony zakres przewozów 
ze względu na formę ładowania towaru, który nie może być załadowany 
luzem. Firma również nie może transportować ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Jej działalność nastawiona jest głównie 
na produkty spożywcze, czyli owoce i warzywa oraz produkty farma-
ceutyczne. 

7. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa 
FruitsTRANS

Strategia firmy FruitsTRANS w dużej mierze opiera się na inter-
nacjonalizacji działalności. Dzięki członkostwu Polski w WTO i UE 
może ona rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, nie 
tylko w Europie Zachodniej i Środkowej, ale również w krajach skandy-
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nawskich, Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Firma FruitsTRANS 
planuje rozszerzyć swoją działalność w krajach skandynawskich, 
w szczególności na rynku norweskim i szwedzkim. Kierowcy firmy są 
bardzo chętni do wykonywania usług na trasie Szwecja–Polska, Nor-
wegia–Polska i w odwrotnym kierunku. Rozwój działalności w krajach 
skandynawskich tworzy szanse na wzrost sprzedaży i zysków, gdyż 
skandynawscy klienci gotowi są zapłacić wysoką cenę za właściwą 
jakość usług. Pomimo dużych szans wejścia na stabilny rynek skandy-
nawski, z przedsięwzięciem tym wiążą się także zagrożenia, związane 
między innymi z silną konkurencją ze strony przewoźników norweskich 
czy ryzykiem kursu walut.

Szansą dla przedsiębiorstwa jest wzrost popytu na świadczone przez 
nią usługi oraz dalsze poszerzanie oferty rynkowej. Firma otworzyła 
filię w Gdyni, która zajmuje się spedycją morską oraz filię w Warsza-
wie, odpowiedzialną za rozwinięcie biznesu w zakresie Road Feeder 
Services – transportu zastępczego dla transportu lotniczego. W usłudze 
tej towar transportowany jest na zlecenie linii lotniczych samochodami 
ciężarowymi z tak zwanych „off-lines-airports” do większych lotniczych 
portów przeładunkowych. Firma zakupiła także oprogramowanie Elcar, 
służące m.in. do monitoringu pojazdów oraz zarządzania flotą. System 
ten umożliwił podjęcie działań mających na celu certyfikację spółki 
w zakresie przewozów towarów wysoko wartościowych TAPA TSR1. 
Certyfikat ten pomaga poprawić procedury bezpieczeństwa, które 
zapisane są w księdze jakości firmy. Niestety wymaga to poniesienia 
znacznych nakładów oraz przeszkolenia pracowników.

Zarówno szanse, jak i zagrożenia są na ogół podobne dla firm dzia-
łających na danym rynku. Znajomość potencjalnych zagrożeń oraz 
sposobów radzenia sobie z nimi jest bardzo ważna, aby zapobiegać ich 
przekształcaniu się w większe problemy w przyszłości. Do zagrożeń dla 
badanej firmy należy zaliczyć narastającą konkurencję. W wymiarze 
regionalnym wiąże się to z decyzjami na poziomie gminy, w której firma 
prowadzi działalność. W gminie tej wprowadzono zapisy skutkujące 
korzystnym dla przedsiębiorców podatkiem od środków transportu, co 
powoduje przenoszenie działalności innych firm w okolice firmy Fru-
itsTRANS.
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Ze względu na sytuację geopolityczną, a konkretnie wojnę w Ukra-
inie, firma straciła ośmiu kierowców pochodzenia ukraińskiego. Musieli 
oni wrócić do kraju, ponieważ otrzymali powołania do służby woj-
skowej. Firma obecnie nie ma możliwości zatrudnienia kierowców ze 
Wschodu, nie tylko obywateli Ukrainy, ale również Białorusi. Powodem 
są problemy z uzyskaniem wizy, karty pobytu czy zezwoleń na pracę. 
Firma FriutsTRANS straciła przez to możliwość zrealizowania szeregu 
zleceń na usługi transportowe. 

Należy także zauważyć, że od momentu wprowadzenia tzw. pa-
kietu mobilności firma zanotowała znaczny wzrost kosztów. W lutym 
i marcu 2022 roku wynosił on 24%. Po wprowadzeniu przez rząd tzw. 
„polskiego ładu”, pakietu mobilności i innych podatków w sektorze 
TSL, wzrosły koszty oraz nakład pracy służb księgowo-finansowych. 
Niebagatelne znaczenie ma niejasność i zmienność przepisów, co 
utrudnia zarówno bieżącą działalność, jak i długofalowy rozwój przed-
siębiorstwa.

8. Zakończenie

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa może być przeprowadzona 
z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod. Do najbardziej popu-
larnych zalicza się analizę SWOT, dzięki której przedsiębiorstwo może 
rozpoznać swoje mocne i słabe strony, jak i również wskazać szanse 
i zagrożenia, które płyną z otoczenia. 

Transport drogowy artykułów spożywczych w Polsce dynamicznie 
się rozwija. Transport i spedycja towarów o krótkich terminach przydat-
ności do spożycia, produktów szybko psujących się wymaga spełnienia 
określonych warunków, z czym wiążę się konieczność wykorzystania 
odpowiedniej infrastruktury i zaangażowania pracowników o określo-
nych umiejętnościach.

Analiza SWOT przeprowadzona dla przedsiębiorstwa FruitsTRANS, 
świadczącego usługi drogowego transportu ładunków w warunkach 
kontrolowanej temperatury, doprowadziła do identyfikacji jego moc-
nych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
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Do najważniejszych mocnych stron można zaliczyć: duże doświad-
czenie i umiejętności w zakresie świadczonych usług, różnorodność 
typów posiadanych naczep oraz certyfikaty w zakresie przewozu leków 
i artykułów spożywczych. Zasadniczymi słabymi stronami badanego 
przedsiębiorstwa są: ograniczenia czasowe dostępności taboru przewo-
zowego, niestabilność zatrudnienia kierowców i ograniczony zakres 
przewozów. 

Główne szanse dla przedsiębiorstwa FruitsTRANS wynikają z roz-
woju spedycji morskiej (otwarcia filii w Gdyni), rosnącego popytu 
na świadczone usługi oraz udziału w targach spożywczych i farma-
ceutycznych SIAL 2022. Obecnie duże zagrożenia dla analizowanego 
podmiotu generuje sytuacja geopolityczna za wschodnią granicą Polski, 
niestabilność rynków finansowych oraz ryzyko kradzieży ładunków.

Rozpatrując wyniki analizy SWOT badanej firmy w perspektywie 
ostatnich czterech lat należy wskazać, że skutecznie dąży ona do re-
dukcji słabych stron, czego dowodem jest rozwijana baza informacji 
na temat oczekiwań klientów i zaspokajania ich potrzeb. Przedsię-
biorstwo nie jest też stroną w żadnym procesie sądowym z klientami. 
Z roku na rok zwiększa ono grono lojalnych klientów planując jedno-
cześnie rozbudowę bazy przewoźników stale współpracujących z firmą. 
Zasadnicze obawy rodzi obecnie niepewna sytuacja geopolityczna 
i makroekonomiczna.
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Uwarunkowania makroekonomiczne 
a poziom kapitału obrotowego netto – 

przypadek spółki transportowej

1. Wstęp

Kapitał obrotowy, zwany również kapitałem pracującym, ma kluczo-
we znaczenie dla utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. 
Jego mianem można określić nadwyżki aktywów bieżących, które 
są pozostawione do dyspozycji firm. Odpowiedni poziom kapitału 
pracującego jest kluczowy dla utrzymania płynności finansowej, czyli 
zdolności do regulowania na bieżąco zobowiązań.

Kapitał obrotowy netto uzależniony jest od szeregu czynników, 
w tym sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa, przyjętych 
strategii i modeli zarządzania finansami, zdolności i umiejętności kadry 
menadżerskiej oraz uwarunkowań zewnętrznych związanych z otocze-
niem biznesowym i sytuacją makroekonomiczną.

Podstawowym celem artykułu jest ocena wpływy wybranych czynni-
ków makroekonomicznych na poziom kapitału pracującego w spółce PKP 
Cargo SA w latach 2010-2022. Dane do modelu zaczerpnięto z bazy GUS 
oraz ze sprawozdań finansowych prezentowanych przez przedsiębiorstwo.

2. Kapitał obrotowy netto- definicja, determinanty

Kapitał pracujący to jedna z podstawowych kategorii finansów przed-
siębiorstw. Jego poziom jest wyznacznikiem płynności finansowej, która 
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może być rozumiana jako zdolność do regulacji na bieżąco zobowiązań, 
bądź też umiejętność do zmiany składników majątku na gotówkę1,2.

Kapitał obrotowy jest różnorodnie definiowany, ponadto może on 
występować w formie netto i brutto. Kapitał obrotowy brutto odnosi 
się do działalności podstawowej przedsiębiorstwa i utożsamiany jest 
z poziomem majątku bieżącego. Wówczas obejmuje on zapasy, należ-
ności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe. Do jego wyznaczenia niezbędne jest 
posiadanie danych z bilansu przedsiębiorstwa3.

Kapitał obrotowy netto to stan aktywów finansowych finansowanych 
za pomocą kapitałów własnych pomniejszonych o zobowiązania długo-
terminowe4. Poziom kapitału pracującego netto może być wyznaczany 
w ujęciu majątkowym oraz kapitałowym5.

Zgodnie z podejściem majątkowym kapitał pracujący netto to róż-
nica pomiędzy aktywami obrotowymi a krótkoterminowymi zobowią-
zaniami. Innymi słowy uwzględnia się tu tą część majątku obrotowego, 
która nie została sfinansowana przez zobowiązania do jednego roku6.

Zgodnie z ujęciem kapitałowym, określanym również mianem 
długoterminowego, obejmuje on różnicę pomiędzy kapitałem stałym 
(kapitał własny i zobowiązania długoterminowe) a majątkiem trwałym. 

1 Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
2 Gołębiowski G. (red.), Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P.: Analiza finanso-

wa przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2014.
3 Kuciński A.: Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płyn-

ność finansową przedsiębiorstwa. [w:] Z. Głodek, A. Kuciński (red. naukowa). 
Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Studia i Prace Wydziału Eko-
nomicznego nr 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.

4 Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 93.

5 Cicirko T. (red.): Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. 
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, 
s. 112.

6 Wierzbiński M.: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a optymalizacja zapo-
trzebowania na kapitał obrotowy netto. [w:] D. Zarzecki. Zarządzanie finansami, 
Cele – organizacja – narzędzia. Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Rachunkowo-
ści w Polsce, Warszawa 2001, s. 254.
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Oznacza to, że określa on tę część kapitału stałego, która po sfinanso-
waniu majątku trwałego finansuje majątek bieżący7.

Kapitał obrotowy netto wykorzystywany jest do oceny bezpieczeń-
stwa finansowego przedsiębiorstwa, z kolei w strategiach kształtowania 
poziomu bezpieczeństwa niezwykle ważne znaczenie ma analiza czyn-
ników kształtujących zapotrzebowanie na ten kapitał8.

Poziom kapitału pracującego uzależniony jest od szeregu czynni-
ków, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy: egzogeniczne 
i endogeniczne. Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć kwestie 
związane z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, sytuacją geopoli-
tyczną, perspektywami rozwoju w przyszłości, sytuacją w konkretnych 
sektorach gospodarczych czy branżach, dostępnością do zewnętrznych 
źródeł finansowania9,10. Niewątpliwe ważne znaczenie ma tutaj także 
popyt na dobra, towary i usługi. 

Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć sytuację finanso-
wo-majątkową przedsiębiorstwa, realizowaną strategię zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa, umiejętności kadry menadżerskiej11,12.

3. Metodyka badania

Podstawowym celem badania jest ocena wpływu wybranych 
determinant makroekonomicznych na poziom kapitału obrotowego 
7 Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębior-

stwie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 74.
8 Comporek M.: Kapitał obrotowy netto jako determinanta operacyjnego bezpie-

czeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, 2017, nr 484.

9 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów świato-
wych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 96-205. 

10 Waniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsię-
biorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 431.

11 Kowalik M.: Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Fi-
nanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74, t. 2.

12 Jędrzejczak-Gas J.: Net Working Capital Management Strategies in the Con-
struction Enterprises Listed on the NewConnect Market. Procedia Engineering, 
2017, vol. 182.
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netto w przedsiębiorstwie PKP Cargo SA w latach 2010-2022. Dane 
do badania zaczerpnięto z bazy GUS oraz ze sprawozdań finansowych 
skonsolidowanych przedsiębiorstwa. Dane mają wymiar roczny. Oce-
nie poddano wpływ takich czynników, jak poziom PKB (x1), poziom 
zatrudnienia (x2), HICP (x3), inwestycje (x4), eksport (x5), import (x6).

Wskaźnik kapitału obrotowego netto wyznaczono w oparciu o po-
niższą formułę:

KON = AB – PB,

gdzie KON – kapitał obrotowy netto, AB – aktywa bieżące, PB -zobo-
wiązania krótkoterminowe.

Do oceny zależności pomiędzy zmienną zależną a zmiennymi ob-
jaśniającymi wykorzystano współczynnik korelacji liniowej Pearsona, 
co opisano wzorem:

 

 

 

rKON xi =  
∑ (xi − xi)(KONi − KONi)n

i=1

√∑ (xi − xi)2n
i=1 √∑ (KONi − KONi)2n

i=1

, rKON xi ∈ [−1; 1] 

 
 
 
 

KON i = β̂0 + β̂1 ∙ x1 i + β̂2 ∙ x2 i + β̂3 ∙ x3 i + β̂4 ∙ x4 i + β̂5 ∙ x5 i +  β̂6  ∙ x6 i + êi = SD̂i + êi; 

 

 

Przyjęto następujące wartości dla współczynników korelacji: r| = 
0 – brak korelacji; 0 <|r| ≤ 0,19 – bardzo słaba; 0,20 ≤|r| ≤ 0,39 – słaba; 
0,40 ≤|r| ≤ 0,59 – przeciętna; 0,60≤|r| ≤ 0,79 – mocna; 0,80≤|r| ≤ 1,00 
– bardzo mocna (p<0,05).

Równanie strukturalne zapisano za pomocą następującego równania:

 

 

 

rKON xi =  
∑ (xi − xi)(KONi − KONi)n

i=1

√∑ (xi − xi)2n
i=1 √∑ (KONi − KONi)2n

i=1

, rKON xi ∈ [−1; 1] 

 
 
 
 

KON i = β̂0 + β̂1 ∙ x1 i + β̂2 ∙ x2 i + β̂3 ∙ x3 i + β̂4 ∙ x4 i + β̂5 ∙ x5 i +  β̂6  ∙ x6 i + êi = SD̂i + êi; 

 

 

gdzie β0 to wyraz wolny, β1.. β6 to współczynniki przed zmiennymi; 
ei oznacza i-tą resztę; i- indeks obserwacji.

Sprawdzono założenia niezbędne do zastosowania estymacji kla-
syczną metodą najmniejszych kwadratów, w tym testy pierwiastka 
jednostkowego (test KPSS), homoskedaskity (test White’a), autoko-
relacji (test Durbina-Watsona i Breuscha-Godfreya), normalność (test 
Doornika-Hansena), kolinearność (VIF: czynnik wariancji inflacji).

Magdalena Kowalska
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4. Wyniki badania

Na wykresie 1 przedstawiono poziom kapitału obrotowego w spółce 
PKP Cargo SA w latach 2010-2022. Wyniki wskazują, że poziom tego 
kapitału jest zróżnicowany. Przy czym od 2020 roku poziom kapitału 
pracującego jest ujemny, co może wynikać z pandemii koronawirusa 
i kryzysu społeczno-gospodarczego z niej wynikającego.

Wykres 1. Kapitał obrotowy netto w PKP Cargo SA w latach 2010-2022

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych PKP Cargo SA.

Na wykresie 2 zaprezentowano wskaźnik udziału kapitału obroto-
wego netto w aktywach. Wartości ujemne wskazują, że aktywa trwałe 
są finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi, ta sytuacja jest 
widoczna od 2019 roku.

Uwarunkowania makroekonomiczne a poziom kapitału obrotowego netto...
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W tabeli 1 przedstawiono wybrane wskaźniki opisujące sytuację 
makroekonomiczną w Polsce w latach 2010-2020. W okresie tym 
wzrastał poziom PKB, poziom zatrudnienia, inflacja była na niskim 
poziomie, rosły nakłady inwestycyjne, eksport i import dóbr.

Tabela 1. Wybrane dane makroekonomiczne dotyczące sytuacji w Polsce

PKB Z HICP Inw Ex Im
2010 1446844 9744815 2,6 5641 481058,2 536220,6
2011 1565251 9801877 3,9 6316 558739 623372,7
2012 1623442 9719559 3,7 6167 603418,6 648127,6
2013 1646724 9566039 0,8 6004 647878,8 656098,2
2014 1711244 9700591 0,1 6516 693471,6 704567,5
2015 1801112 9822982 -0,7 7069 750835,8 740973,3
2016 1863487 10121648 -0,2 6361 803477,8 786470,1
2017 1989835 10411202 1,6 6712 882619,5 880078,4
2018 2121555 10606173 1,2 7879 951324,2 970830,8
2019 2293199 10799559 2,1 8361 1023591 1018479
2020 2338996 10677882 3,7 8068 1062514 1015360

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na wykresie 3 przedstawiono współczynniki korelacji liniowej 
Pearsona pomiędzy zmienną endogeniczną (KON) a zmiennymi obja-
śniającymi. Współczynniki wskazują na ujemną zależność pomiędzy 
wartością kapitału obrotowego netto a wybranymi wskaźnikami makro-
ekonomicznymi. Co oznacza, że poprawa sytuacji makroekonomicznej 
skutkowała zmniejszeniem poziomu kapitału obrotowego netto w PKP 
Cargo SA. Wartość krytyczna (przy dwustronnym 5% obszarze kry-
tycznym) = 0,6021, dla n = 11.

Uwarunkowania makroekonomiczne a poziom kapitału obrotowego netto...
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Wykres 3. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy anali-
zowanymi zmiennymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych PKP Cargo SA 
oraz GUS.

Wyniki estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, gdzie 
zmienną objaśnianą jest kapitał pracujący netto zaprezentowano w tabeli 
2. Odnotowano istotny statystycznie ujemny wpływ zatrudnienia (x2), 
nakładów inwestycyjnych ogółem (x4), eksport (x5), oraz dodatni im-
portu (x6). Współczynnik determinacji R2 jest wysoki i wynosi 93% co 
oznacza na wysoki stopień wyjaśnienia zmiennej objaśnianej. Ponadto 
w modelu nie występuje autokorelacja pierwszego rzędu.

Magdalena Kowalska
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Tabela 2. Estymacja KMNK (zmienna objaśniana: KON)

KMNK Współczynnik Błąd stand. t-Studenta wartość p
const 1,05191e+07 1,93191e+06 5,445 0,0016 ***

x2 −1,09482 0,241551 −4,532 0,0040 ***
x4 −635,099 93,9681 −6,759 0,0005 ***
x5 −8,59936 1,58509 −5,425 0,0016 ***
x6 15,0472 2,44727 6,149 0,0008 ***

Średn.aryt.
zm.zależnej 263271,9 Odch.stand.

zm.zależnej 260232,3

Suma kwadratów 
reszt 4,90e+10 Błąd standardowy 

reszt 90363,69

Wsp. determ. 
R-kwadrat 0,927654 Skorygowany 

R-kwadrat 0,879423

F(4, 6) 19,23358 Wartość p dla testu F 0,001432
Logarytm 

wiarygodności −137,8022 Kryt. inform. 
Akaike’a 285,6043

Kryt. bayes. 
Schwarza 287,5938 Kryt. Hannana-

Quinna 284,3502

Autokorel.reszt – 
rho1 −0,541613 Stat. Durbina-

Watsona 2,829941

Test LM na autokorelację rzędu 1 -
Hipoteza zerowa: brak autokorelacji składnika losowego

Statystyka testu: LMF = 2,87496
z wartością p = P(F(1, 5) > 2,87496) = 0,150735

Test White’a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji 
resztowej) -

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 9,24261

z wartością p = P(Chi-kwadrat(8) > 9,24261) = 0,322245
Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,802284

z wartością p = 0,669555

Uwarunkowania makroekonomiczne a poziom kapitału obrotowego netto...
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych PKP Cargo SA 
oraz GUS.

Przeprowadzając badanie sprawdzono kluczowe testy, które po-
zwoliły na estymację klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. 
Należy zauważyć, że badanie wskazuje na negatywny wpływ sytuacji 
makroekonomicznej na poziom kapitału obrotowego netto. Niewątpli-
wie nie jest to sytuacja korzystna, która wskazuje na pewne problemy 
z płynnością spółki. Szczególnie widoczne jest to w ostatnim okresie 
badawczym, w którym miał miejsce początek kryzysu społeczno-go-
spodarczego związanego z pandemią covid.

4. Zakończenie

Kapitał obrotowy netto ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
i rozwoju przedsiębiorstw, gdyż jego poziom określa stan płynności 
przedsiębiorstwa. Jest on nadwyżką aktywów obrotowych nad zo-
bowiązaniami krótkoterminowymi. Zatem jest to ta część kapitału 
stałego przedsiębiorstwa, która jest odpowiedzialna za finansowanie 
aktywów bieżących.

Poziom kapitału obrotowego jest uzależniony od szeregu czynni-
ków, w tym uzyskiwanych wyników finansowych, ulega fluktuacjom 
pod wpływem zmianom wartości aktywów trwałych oraz poziomu 
kapitału stałego. 

Jak wskazują wyniki przeprowadzonego badania, poziom kapitału 
obrotowego netto może być również zależny od uwarunkowań ma-
kroekonomicznych, w tym poziomu wymiany zagranicznej, nakładów 
inwestycyjnych czy też stanu zatrudnienia w gospodarce.

Poziom kapitału obrotowego netto w spółce PKP Cargo SA jest 
na stosunkowo niskim poziomie, w szczególności od roku 2020 jego 
spadek jest wyraźnie widoczny. Współczynniki korelacji liniowej Pear-
sona wskazują na ujemną zależność korelacyjną pomiędzy poziomem 
kapitału obrotowego netto oraz poziomem PKB, zatrudnieniem, inflacją, 
inwestycjami eksportem i importem towarów i usług. Wyniki estyma-
cji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wskazują na ujemny 
wpływ zatrudnienia, inwestycji, eksportu oraz dodatni importu.
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Niski poziom wskaźnika kapitał obrotowy netto wskazuje na proble-
my z płynnością spółki. Na niskim poziomie są również inne wskaźniki 
płynności przedsiębiorstwa, w tym płynność bieżąca, szybka, podwyż-
szona czy też gotówkowa.

Konieczne jest podejmowanie aktywnych działań wspierających 
poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa PKP Cargo. Być może 
niezbędna w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych będzie mo-
dyfikacja strategii i modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że model choć spełnia restrykcyjne uwarun-
kowania zastosowania klasycznej metody najmniejszych kwadratów 
i pozwala on dostrzec faktyczne związki pomiędzy zmiennymi, posiada 
pewne ograniczenia związane z choćby z doborem zmiennych, czy 
wyborem metody estymacji.

Dalsze badania poświęcone zostaną analizie innych spółek transpor-
towych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, 
a także próbie określenia pozostałych czynników ekonomicznych 
mających wpływ na poziom płynności finansowej przedsiębiorstw.
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Zapasy jako jeden z głównych składników kapitału 
obrotowego netto w przedsiębiorstwie

1. Wstęp

Zarządzanie kapitałem obrotowym wpisane jest w działalność ope-
racyjną przedsiębiorstwa. Dotyczy całokształtu działań odnoszących 
się do aktywów bieżących i pasywów bieżących, przede wszystkim 
środków pieniężnych, należności, zapasów, papierów wartościowych 
o charakterze lokat krótkoterminowych i zobowiązań krótkotermino-
wych.

Zapasy są jednym z głównych elementów aktywów obrotowych 
występujących praktycznie we wszystkich działalnościach gospodar-
czych. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie stanowi wyzwanie. 
Istotne jest ukształtowanie takiego poziomu zapasów, który zapewni 
ciągłość produkcji, sprzedaży przy minimalnych kosztach. 

Celem artykułu jest przedstawienie zapasów jako jednego z głów-
nych składników kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie. 
W pracy zaprezentowana została istota kapitału obrotowego netto 
w przedsiębiorstwie, podstawy teoretyczne pojęcia jakim są zapasy oraz 
wybrane strategie zarządzania zapasami w działalności gospodarczej.

2. Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie

Jedną z kluczowych kategorii finansowych w finansach przedsię-
biorstw jest kapitał obrotowy. Literatura przedmiotu wyróżnia wiele 
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definicji pojęcia kapitał obrotowy. Najczęściej jest on rozpatrywany 
w dwóch aspektach, o różnym charakterze – kapitał obrotowy brutto 
oraz kapitał obrotowy netto1.

Kapitał obrotowy brutto utożsamiany jest z aktywami obrotowymi, 
które wykorzystywane są w działalności operacyjnej podmiotu gospo-
darczego. Należą do nich zapasy, należności krótkoterminowe, inwesty-
cje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
(pozycje te finansowane są zobowiązaniami bieżącymi oraz w części 
zobowiązaniami długoterminowymi lub kapitałami własnymi)2.

Kapitał obrotowy netto, inaczej kapitał pracujący jest częścią ka-
pitału obrotowego brutto. Obejmuje on kapitał stały przedsiębiorstwa, 
który finansuje aktywa obrotowe3. Poziom kapitału obrotowego netto 
w przedsiębiorstwie może być wyznaczany w oparciu o dwa podejścia: 
krótkoterminowe (majątkowe) i długoterminowe (kapitałowe)4.

Biorąc pod uwagę podejście majątkowe, inaczej bilansowe kapitał 
obrotowy netto jest nadwyżką aktywów obrotowych nad zobowią-
zaniami krótkoterminowymi (podejście to określa tą część aktywów 
bieżących, która nie została sfinansowana zobowiązaniami krótkoter-
minowym) (Rys. 1)5.

1 Wędzki D.: Kapitał obrotowy netto i brutto – wybrane problemy teoretyczne, Ze-
szyty Teoretyczne Rady Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 42/1997, s. 153.

2 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15203/Kuci%20ski%20An-
drzej.pdf?sequence=1 (dostęp: 26.09.2022)

3 Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 93.

4 Cicirko T.: Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Ofi-
cyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, 
s. 112.

5 Zimon G.: Wpływ logistyki na poziom kapitału obrotowego netto, Logistyka, nr 
6/2015, s. 962.
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Kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące

Rysunek 1. Kapitał obrotowy netto – podejście majątkowe

Źródło: opracowanie własne.

Kapitał obrotowy netto w podejściu długoterminowym jest różnicą 
między kapitałem stałym (suma kapitałów własnych oraz zobowiązań 
długoterminowych) a aktywami trwałymi (Rys. 2)6.

Kapitał obrotowy netto = kapitał stały – aktywa trwałe

Rysunek 2. Kapitał obrotowy netto – podejście kapitałowe

Źródło: opracowanie własne.

Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie może przyjmować 
wartości dodatnie, ujemne i teoretycznie zerowe7.
6 Ibidem.
7 Jędrzejczak-Gas J.: Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębior-

stwach sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku Newconnect, Zeszy-

Zapasy jako jeden z głównych składników kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie
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Dodatni kapitał obrotowy netto występuje, gdy aktywa obrotowe są 
wyższe od zobowiązań bieżących (Rys. 3). Informuje on, że ,,przed-
siębiorstwo dysponuje buforem operacyjnym, czyli odpowiednim 
zapasem środków, które umożliwią bezpieczne działanie w okresie 
pomiędzy zapłatą zobowiązań i ściągnięciem należności. Im wyższy 
jest jego poziom, tym przedsiębiorstwo ma bezpieczniejsze warunki 
finansowania prowadzonej działalności operacyjnej”8. 

Dodatni kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe > zobowiązania bieżące

Aktywa trwałe
Kapitał stały

Aktywa obrotowe

Dodatni kapitał 
obrotowy netto

Zobowiązania 
krótkoterminowe

Rysunek 3. Dodatni kapitał obrotowy netto

Źródło: opracowanie własne.

Ujemny kapitał obrotowy netto pojawia się w sytuacji, gdy zobo-
wiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe (zobowią-
zania bieżące finansują aktywa obrotowe oraz aktywa trwałe) (Rys. 4). 
Jest to zjawisko niekorzystne. Wiąże się ono z ryzykiem bankructwa 
przedsiębiorstwa spowodowanym utratą płynności finansowej. Ujemny 
kapitał obrotowy netto spowodowany jest zwiększeniem się poziomu 
zobowiązań krótkoterminowych, wydłużaniem terminów ich spłaty, 
zaciągnięciem nowych kredytów9.

ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia, nr 67/2014.

8 Ibidem.
9 Zimon G., op. cit., s. 963-964.
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Ujemny kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe < zobowiązania bieżące

Aktywa trwałe
Kapitał stały

Ujemny kapitał 
obrotowy netto Zobowiązania 

krótkoterminoweAktywa obrotowe

Rysunek 4. Ujemny kapitał obrotowy netto

Źródło: opracowanie własne.

Zerowy kapitał obrotowy netto ma miejsce, gdy aktywa bieżące są 
równe zobowiązaniom krótkoterminowym, a kapitał stały jest równy 
aktywom trwałym (Rys. 5.). Sytuacja ta występuje zazwyczaj w teorii 
(przedsiębiorstwo minimalizuje poziom zapasów i należności, jedno-
cześnie maksymalizując poziom zobowiązań)10.

Zerowy kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe = zobowiązania bieżące

Aktywa trwałe Kapitał stały

Aktywa obrotowe Zobowiązania 
krótkoterminowe

Rysunek 5. Zerowy kapitał obrotowy netto

Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie jest 
związane z dwoma obszarami – aktywami bieżącymi (zapasy, należ-
ności krótkoterminowe, środki pieniężne) i pasywami bieżącymi (zo-
10 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15203/Kuci%20ski%20An-

drzej.pdf?sequence=1 (dostęp: 26.09.2022)

Zapasy jako jeden z głównych składników kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie
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bowiązania krótkoterminowe, w skład, których wchodzą zobowiązania 
o okresie wymagalności do 12 miesięcy i wobec dostawców powyżej 
12 miesięcy)11.

Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie 
polega na ustaleniu odpowiedniego poziomu aktywów bieżących 
i zobowiązań bieżących. Zapasy w przedsiębiorstwach handlowych 
i produkcyjnych stanowią wysoki udział w strukturze aktywów ob-
rotowych. Są one niezbędne do utrzymania ciągłości sprzedaży czy 
produkcji. Zarządzanie zapasami w głównej mierze opiera się na usta-
leniu optymalnego poziomu zapasów, co często stanowi wyzwanie 
dla przedsiębiorstw12.

3. Zapasy – podstawy teoretyczne

Utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów jest często nie-
odzownym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej. 
W celu zapewnienia ciągłości procesów zachodzących w przed-
siębiorstwie niejednokrotnie niezbędne jest posiadanie zapasów, 
niezależnie od rodzaju podmiotu (przedsiębiorstwo produkcyjne, han-
dlowe, usługowe). W przedsiębiorstwach produkcyjnych zapasy ma-
teriałów umożliwiają ciągłość produkcji, a zapasy produkcji w toku 
powstają w trakcie procesów produkcyjnych. W przedsiębiorstwach 
handlowych zapasy wyrobów gotowych i towarów umożliwiają 
zaspokojenie potrzeb klientów. W przypadku przedsiębiorstw usłu-
gowych mogą pojawić się podmioty, które nie potrzebują zapasów 
np. biuro turystyczne13,14.

Według słownika języka polskiego zapasy to ,,pewna ilość pro-
duktów, surowców, pieniędzy itp., zebranych w celu przechowania 

11 Zimon G., op. cit., s. 964-965.
12 Ibidem.
13 Zimon G.: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, 

Warszawa, 2014 s. 39-40.
14 http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/HTML/Rozdzia%C5%82%202.2.pdf (do-

stęp: 26.09.2022)
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do czasu, gdy będą potrzebne” lub ,,dużo czegoś, więcej, niż wymaga 
tego obecna sytuacja”15.

Międzynarodowe standardy rachunkowości definiują (MSR) zapasy 
jako 
,,aktywa:
a) przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodar-

czej;
b) będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż 
lub
c) mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w pro-

cesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług”16. 
Z kolei Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a) określa 

zapasy jako ,,aktywa obrotowe, przeznaczone do zużycia lub zbycia 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub okresu dłuższego niż 
12 miesięcy, jeżeli tyle trwa normalny cykl operacyjny właściwy dla 
danej działalności”17.

Biorąc pod uwagę wzór bilansu (Ustawa o rachunkowości), zapasy 
są pierwszym składnikiem aktywów obrotowych i należą do nich:
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku,
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi.

Do materiałów zalicza się stanowiące własność przedsiębiorstwa 
surowce oraz inne materiały podstawowe np. półfabrykaty, materiały 
pomocnicze, paliwa, opakowania, części zamienne do maszyn i urzą-
dzeń, bez względu na to, czy znajdują się w magazynie jednostki, 
w przechowywaniu lub przerobie u innych przedsiębiorstw, w drodze 
lub zostały wydane do produkcji, lecz jeszcze nie poddane pierw-
szej operacji.

15 https://sjp.pwn.pl/szukaj/zapasy.html (dostęp: 26.09.2022)
16 https://polanskiaudyt.pl/wp-content/uploads/2012/11/MSR-2-Zapasy.pdf (dostęp: 

26.09.2022)
17 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity z dnia 30 

stycznia 2018 r., Dz. U. z 2018 r.

Zapasy jako jeden z głównych składników kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie
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Półprodukty i produkty w toku obejmują produkcję niezakończo-
ną – produkcja w toku i półfabrykaty (półprodukty) własnej produkcji.

Produkty gotowe to: 
– wyroby gotowe, czyli produkty, które nie podlegają dalszemu prze-

tworzeniu (przeznaczone do sprzedaży),
– roboty i usługi, prace projektowe, naukowo-badawcze itp. wykona-

ne, lecz niezafakturowane,
– inwentarz żywy (w tuczu, odchowie, niestanowiący środków trwa-

łych i materiałów).
Towary natomiast stanowią własność przedsiębiorstwa oraz są 

przeznaczone do odsprzedania w stanie nieprzetworzonym. 
Ostatnią pozycją zapasów są zaliczki na dostawy i usługi. Należą 

do nich zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów, towarów 
i usług, które nie służą budowie lub ulepszaniu środków trwałych18.

4. Strategie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

Strategia w literaturze przedmiotu postrzegana jest jako „koncepcja 
działania septymowego, które zostało osiągnięte; polega ona na formułowa-
niu długookresowego zbioru celów przedsiębiorstwa oraz ich modyfikacji 
w zależności od zachodzących zmian w jego otoczeniu, określaniu środków 
i zasobów potrzebnych do realizacji tych celów, jak i również sposobów 
postępowania (reguł działania, algorytmów, dyrektyw), które zapewniają 
optymalne ich wykorzystanie i rozmieszczenie w celu elastycznej odpo-
wiedzi na wyzwania rynku oraz zagwarantowania organizacji właściwych 
warunków, które są korzystne przy egzystencji i rozwoju”19. 

Zarządzanie zapasami natomiast zdefiniować można jako ,,proces plano-
wania odpowiednich wielkości składników majątku obrotowego, a następ-
nie ich pozyskiwania, sterowania nimi oraz kontroli ich wykorzystania”20.

18 http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/HTML/Rozdzia%C5%82%202.2.pdf (do-
stęp: 26.09.2022)

19 Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, 
Placet, Warszawa, 1994, s. 63-64.

20 http://www.crrif.ckl.com.pl/Expert/zarzadzanie_zapasami.htm (dostęp: 26.09.2022)

Magdalena Kowalska



225

Biorąc pod uwagę zarządzanie zapasami, przedsiębiorstwa stawiają 
sobie różnorakie cele, którym służyć ma realizowanie określonej strate-
gii, co oznacza świadome, przemyślane działanie. Badacze wyróżniają 
trzy podstawowe strategie zarządzania zapasami:
– defensywną (konserwatywną), 
– ofensywną (agresywna),
– umiarkowaną21.

Strategia defensywna, inaczej nazywana konserwatywna określana 
jest jako ,,bezpieczne” zarządzanie zapasami. Głównym założeniem tej 
strategii jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
przy takim stanie zapasów, który utrzyma produkcję i sprzedaż bez 
uzasadnionych przestojów. Działalności gospodarcze stosujące ten typ 
zarządzania zapasami charakteryzuje wysoki stan zapasów, wysoka 
płynność finansowa oraz niska rentowność. Przedsiębiorstwo stosujące 
strategię defensywną utrzymuje zapasy na takim poziomie, który nie 
doprowadzi do pojawienia się braków magazynowych. Często wystę-
puje nadwyżka zapasów nad rzeczywistym zapotrzebowaniem. Duża 
rezerwa zapasów generuje wysokie koszty, niejednokrotnie nazywane 
kosztami nieuzasadnionymi, pozwalającymi zachować nadmierne 
bezpieczeństwo finansowe, które maksymalnie minimalizuje ryzyko 
pojawienia się braków magazynowych. Usprawiedliwieniem genero-
wania tak wysokich kosztów może być chęć zabezpieczenia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa22. 

W strategii konserwatywnej udział zapasów w aktywach i majątku 
obrotowym jest wysoki w porównaniu ze średnią w branży, jednocześnie 
główną pozycją w zapasach są materiały i wyroby gotowe (Tabela 1, 
Tabela 2).

Strategia ofensywna, inaczej nazywana agresywną polega na mi-
nimalizowaniu oraz ograniczaniu poziomu zapasów. Przedsiębiorstwa 
stosujące ten typ zarządzania zapasami, minimalizują poziom zapasów 
do takiego, który pozwala w danym momencie funkcjonować. Dzia-
łanie takie charakteryzuje wysokie ryzyko, podmioty posiadają niskie 
stany zapasów, które mają zapewnić ciągłość produkcji oraz sprzedaży. 

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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W dłuższym okresie strategia ta jest bardzo trudna do realizacji. Oparta 
jest ona o podstawowe zasady metody ,,Just in time” i wymaga żelaznej 
dyscypliny przede wszystkim wśród pracowników23.

W strategii agresywnej dział zapasów w aktywach i majątku ob-
rotowym jest niski w porównaniu ze średnią w branży, jednocześnie 
główną pozycją w zapasach jest produkcja w toku (Tabela 1, Tabela 2).

Tabela 1. Udział zapasów w aktywach – strategia konserwatywna, 
strategia agresywna

Udział zapasów w aktywach

Poziom zapasów
Strategia 

konserwatywna Strategia agresywna

Wysoki Niski

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/
HTML/Rozdzia%C5%82%202.2.pdf (dostęp: 26.09.2022)

Tabela 2. Udział składowych w strukturze zapasów – strategia konser-
watywna, strategia agresywna

Udział składowych w strukturze zapasów
Poziom składowych 

zapasów
Strategia 

konserwatywna Strategia agresywna

Materiały Wysoki Niski
Półprodukty i produkty 

w toku Niski Wysoki

Wyroby gotowe Wysoki Niski
Towaru Wysoki Niski

Zaliczki na dostawy 
i usługi Wysoki Niski

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/
HTML/Rozdzia%C5%82%202.2.pdf (dostęp: 26.09.2022)
23 Ibidem.
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Strategię konserwatywną w porównaniu do strategii agresywnej ce-
chuje wyższe zapotrzebowanie na kapitał, koszty utrzymania zapasów, 
koszty tworzenia zapasów oraz prawdopodobieństwo zaspokojenia 
potrzeb klienta, natomiast niższe prawdopodobieństwo wstrzymania 
produkcji24. 

Trzecią, podstawową strategią zarządzania zapasami jest strategia 
umiarkowana – strategia pośrednia pomiędzy strategią defensywną 
i strategią ofensywną. Jej celem jest minimalizacja słabych stron oraz 
wykorzystanie wszystkiego co najlepsze z wyżej opisanych strategii. 
Umiarkowaną strategię zarządzania zapasami dzieli się na strategię 
umiarkowano-konserwatywną i strategię umiarkowano-agresywną25.

Strategia umiarkowano-konserwatywna oparta jest na zasadach stra-
tegii konserwatywnej. Poprzez zastosowanie odpowiednich systemów 
zarządzania zapasami przedsiębiorstwa zmniejszają poziom rezerwy 
zapasów, szczególnie tych z niską rotacją. Zapasy, które charakteryzuje 
niska rotacja często zawyżają poziom zapasów ogółem, a w przypadku 
gdy ich czas przechowywania jest bardzo długi tracą swoją wartość 
oraz właściwości, co może negatywnie wpłynąć na jakość oferowanych 
produktów czy usług26. 

Strategia umiarkowano-agresywna oparta jest na zasadach strategii 
agresywnej. W działalnościach gospodarczych stosujących strategie 
umiarkowano-agresywną wprowadzane są minimalne rezerwy zapasów 
najszybciej rotujących, co pozwala na uniknięcie sytuacji zatrzymania 
produkcji czy sprzedaży27. 

Celem przedsiębiorstwa jest realizacja optymalnej strategii zarzą-
dzania zapasami. To, czy dana strategia zarządzania zapasami jest dla 
jednostki optymalna zależy od przyjętych kryteriów. Zarządzanie zapa-
sami odbywa się w warunkach dynamicznego otoczenia, realizowana 
strategia może ulec zmianie, a konsekwencje podjętych w przeszłości 
decyzji mogą się pojawić w późniejszym czasie, co utrudnia anali-
zę sytuacji.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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5. Zakończenie

Kapitał obrotowy netto to swoistego rodzaju bufor bezpieczeństwa, 
którego zadaniem jest ochrona przedsiębiorstwa przed utratą płynno-
ści finansowej oraz stratami. Ustanawia on margines bezpieczeństwa 
przed skutkami niepewności, zabezpieczając spłaty zobowiązań wobec 
dostawców czy terminowość dostaw. Zapasy są jednym z kluczowych 
składników kapitału obrotowego netto. Ich utrzymywanie jest bardzo 
często nieodzownym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Są one niezbędne 
do utrzymania ciągłości sprzedaży czy produkcji. Zarządzanie zapa-
sami w głównej mierze opiera się na ustaleniu optymalnego poziomu 
zapasów, co często stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw.
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