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Skala makroekonomiczna problemów logistycznych obejmuje wszelkie zagad-

nienia związane z przepływem dóbr w całych gospodarkach. Przedsiębiorstwa 

działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów logi-

stycznych łączących ze sobą producentów, przedsiębiorstwa zaopatrujące i dys-

trybutorów w jeden, kompleksowy system, którego zadaniem jest jak najspraw-

niejsze przeprowadzenie procesów przepływu dóbr w celu zaspokojenia potrzeb 

klienta. Ponieważ następuje powszechna globalizacja gospodarki, świat staje się 

„totalną wioską”, zagadnienia związane z przepływem dóbr w takim organizmie 

także nabierają specjalnego znaczenia. Budowa mniej lub bardziej skompliko-

wanych łańcuchów logistycznych wymaga spełnienia określonych warunków, 

przede wszystkim z zakresu wskazania możliwej integracji działań w obrębie 

rozbudowanych łańcuchów logistycznych. Obecnie bacznie zwraca się uwagę na 

logistykę jako funkcję przekrojową, a także przejaw procesów dostosowawczych, 

wymaganych do zrealizowania w przedsiębiorstwach chcących podjąć wyzwania 

międzynarodowe.

Charakter zachodzących w przedsiębiorstwach procesów logistycznych jest 

ściśle powiązany z wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach, 

zarówno materialnymi, takimi jak procesy produkcyjne, jak również z całą szeroko 

pojętą sferą regulacji (czyli de facto procesami zarządzania: zarówno w aspekcie 

strategicznym, jak i operacyjnym). Taki szeroki charakter warunkuje konieczność 

właściwej koordynacji, konieczność nieustannego monitorowania relacji pomiędzy 

różnymi elementami systemu.
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Rozpatrując procesy logistyczne z punktu widzenia przyjętego kryterium, 

czyli zapewnienia przez nie takiego skoordynowania w czasie i przestrzeni, które 

doprowadzi do dostępności produktów i usług dla klienta, istotny wpływ na ich 

kształt posiada strategia przedsiębiorstwa, uwzględniająca odpowiedź na pytanie 

o zakres procesów logistycznych realizowanych przez samo przedsiębiorstwo lub 

przez przedsiębiorstwa zewnętrzne, wynikająca z odpowiedzi na pytanie typu 

make-or-buy (wyprodukować czy kupić), które bezpośrednio wiąże się z istotą out-
sourcingu. Konieczność odpowiedzi na tak przedstawione pytanie ma bezpośredni 

wpływ na kształt całych procesów zachodzących w łańcuchu logistycznym, jednak 

szczególnie silnie warunkuje ono kształt, szerokość i rodzaj działań logistycznych 

w sferze zaopatrzenia.

Obserwowaną obecnie tendencją jest dążenie do integracji współpracujących za 

sobą jednostek. Osiąganie integracji jest właśnie jednym z obszarów, gdzie tradycyjnie 

traktowane zarządzanie musi określić nowy wymiar. Z jednej strony współpracujące 

ze sobą jednostki pragną zachować swoją tożsamość i uprawnienia decyzyjne, z dru-

giej zaś strony potrzeba jak najwszechstronniejszych uzgodnień i koordynacji dzia-

łalności, co oznacza rezygnację z wielu indywidualnych cech przedsiębiorstwa.

Spojrzenie na integrację przez pryzmat aspektów technicznych jest uznawane 

za „orientację na produkt”, zgodnie z którą dominującym celem jest wytworzenie 

produktu jak najdoskonalszego. W tak postrzeganej integracji uczestniczą przede 

wszystkim jednostki, które mają bezpośredni lub pośredni udział w wytwarza-

niu produktu, a więc tworzące łańcuchy dostaw. Uwzględnianie w tym obszarze 

aspektów zarządzania pozwala mówić o zarządzaniu łańcuchami dostaw1.

Chodzi tu w szczególności o specyfi czne podejście do grupy współpracujących 

ze sobą przedsiębiorstw, likwidujące wiele istniejących między nimi dotychczas 

barier, mające na celu zarządzanie i/lub koordynowanie przepływu produktów, 

począwszy od surowców, a skończywszy na wyrobach gotowych, nabywanych 

przez konsumentów i innych użytkowników. Celem tej współpracy jest osiągnięcie 

wysokiej efektywności poszczególnych przedsiębiorstw i ich sieci jako całości, 

dzięki integracji i koordynacji, jak również optymalizacja wartości dodawanej 

przez wszystkie ogniwa łańcucha do produktu oczekiwanego przez klienta. Sukces 

zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech typów 

przepływów2 (por. rys. 1):

1  S. Krawczyk, Przesłanki metodologiczne zarządzania łańcuchami logistycznymi, w: Komplek-
sowe Zarządzanie Logistyczne – Total Logistic Management, Materiały Konferencyjne „IV 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Ustroń 2000”, Częstochowa 2000.

2  J.J. Coyle, E. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
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informacji, –

produktów –

gotówki. –

Rys. 1. Czynniki integrujące łańcuch dostaw

Źródło: J.J. Coyle, E. Bardi, C.J. Langley Jr., 
Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.

W praktyce mają miejsce zjawiska powiązania i rozdziału w łańcuchu logi-

stycznym3:

W sferze zaopatrzenia podejmuje się i realizuje takie działania, które po-1. 

zwalają na dostarczenie wielu różnych materiałów i elementów koopera-

cyjnych w ustalonej ilości, asortymencie i jakości, w określonym terminie 

i po możliwie najniższym koszcie do wyznaczonego punktu, tj. do procesu 

produkcyjnego. Występuje więc zjawisko powiązania strumienia materia-

łów i elementów kooperacyjnych.

W sferze dystrybucji przyjmuje się i realizuje takie działania, które zapew-2. 

niają klientom wyroby gotowe w żądanej ilości, asortymencie, w określo-

nym terminie, po możliwie najniższym koszcie i w ustalonych punktach. 

Występuje więc zjawisko rozdziału strumienia dostaw wyrobów gotowych 

w sieci dystrybucji aż do odbiorców końcowych.

Każda zmiana miejsca materiałów i wyrobów gotowych oraz związanych 

z nimi informacji w łańcuchu logistycznym wiąże się z przezwyciężeniem czasu 

3  M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Wyd. AE, Katowice 2000, s. 27.

Dostawcy               Producenci             Hurtownicy                 Detaliści                     Klienci

Przepływ informacji 

Przepływ produktów 

Przepływ gotówki 
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i przestrzeni. Aspekt czasowy wiąże się z koniecznością uzyskania jak najkrótszego 

czasu przepływu materiałów i wyrobów gotowych w poszczególnych ogniwach 

i całym łańcuchu logistycznym.

Natomiast aspekt przestrzenny wiąże się z niezbędnymi czynnościami prze-

mieszczenia materiałów i wyrobów gotowych od jednego ogniwa łańcucha do 

następnego4.

Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej, w przeciwieństwie do central-

nie planowanej, jest dominacja klienta (odbiorcy). Postępująca obecnie globalizacja 

i integracja sprawia, że prawidłowość ta staje się coraz bardziej widoczna. I tak 

producenci i handlowcy chcąc pozostać na rynku, muszą jeszcze bardziej niż 

uprzednio spełniać oczekiwania i wymagania klientów. Czynnikiem warunku-

jącym efektywne pozyskanie klienta jest jego obsługa, której poziom winien być 

stale podnoszony. Priorytetowym czynnikiem oceny poziomu obsługi klienta, 

zwłaszcza w odniesieniu do końcowego odbiorcy, jest zdolność do zaspokajania 

popytu z posiadanych zapasów, czyli natychmiastowa dostępność towaru. Trudno 

bowiem mówić o jakości oferowanego towaru, efektownej jego ekspozycji, kulturze 

obsługi i innych elementach merchandisingu, gdy posiadanego dobra po prostu 

nie ma w zapasie, na półce sklepowej5.

Rosnące wymogi obsługi klienta sprawiły, że producenci i handlowcy, chcąc im 

sprostać, rozpoczęli ściślejszą współpracę w łańcuchach dostaw zgodnie z zasadą 

„Moja korzyść oznacza i twoją korzyść”.

W latach 90. przedsiębiorstwa koncentrowały się głównie na obniżeniu kosztów 

operacyjnych i większość związanych z tym procesów dokonywała się wewnątrz 

fi rm. Masowa produkcja wyrobów standardowych o wysokiej jakości, systemy 

informatyczne i outsourcing pomagały w osiąganiu tego celu. Działania te jednak 

w niewielkim stopniu służyły integracji fi rmy w ramach łańcucha dostaw.

Obecnie kluczem do sukcesu jest elastyczność i szybkość działania, spersona-

lizowana oferta, zindywidualizowany produkt, usługa i przede wszystkim dostęp-

ność produktu. Odpowiedzią na te zadania jest stosowanie strategii ECR. Strategia 

ECR jest reprezentantem nowego zjawiska, tj. przesuwania granicy efektywności 

operacyjnej dzięki działaniom fi rmy w sieci. Effi  cient Consumer Response to zbiór 

różnych metod, technik i metod logistycznych związanych z podejściem inter-

4  M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, s. 29.
5  H. Kościelniak, Level of Innovation and Competitiveness of Industry after Accession of Poland to 

the European Union, w: Povysenie eff ektivnosti integrirovannogo upravlenija na predprijatijach 
Central ’noj i Vostocnoj Evropy, naucnyj red. A.I. Rubachov, Izd.BrGTU; Brest 2006.
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funkcyjnym, tj. marketingowo-logistycznym (marketing tworzy popyt, logistyka 

go zaspakaja). Dzięki podejściu systemowemu ECR daje możliwość jednoczesnej 

poprawy obsługi klienta i obniżki kosztów6.

Do podstawowych procesów ERC zalicza się:

Efektywne uzupełnienie zapasów, którego celem jest zapewnienie odpo-1. 

wiedniego poziomu zapasów, co realizowane jest za pomocą:

zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI), polegającego na dostar-a) 

czeniu na przykład hurtownikowi przez detalistę informacji o sprze-

daży, co powoduje konieczność określenia przez niego wielkości do-

stawy i jej fi zycznej realizacji;

wspólnego zarządzania zapasami (CMI), polegającego na tym, że de-b) 

talista przekazuje odpowiednie informacje co do sprzedaży i zapa-

sów hurtownikowi, który z kolei opracowuje propozycję zamówienia 

i z momentem potwierdzenia go przez detalistę staje się ono zamówie-

niem obowiązującym;

efektywnego zarządzania asortymentem sklepowym, które obejmuje c) 

działania optymalizujące liczbę pozycji w poszczególnych grupach 

asortymentowych towarów z jednoczesnym racjonalnym wykorzysta-

niem powierzchni sklepowej; w efekcie doprowadziło to do kształto-

wania się tzw. zarządzania kategoriami produktów.

2.  Efektywna promocja, stanowiąca podstawowe zadanie merchandisingu; 

obejmuje ona specjalne zabiegi, techniki sprzedaży i ma na celu atrakcyjną 

prezentację towarów i ich chwytliwą ofertę.

3.  Efektywne wprowadzanie na rynek nowego produktu; ważne zadanie 

nastawione na zachowanie atrakcyjności danej kategorii towarowej, de-

terminujące wielkość sprzedaży7.

Pionierami strategii ECR były amerykańskie fi rmy produkcyjne i handlowe, 

takie jak Procter&Gamble, Colgate, Unilever, stosując ją przede wszystkim do 

wyrobów częstego zakupu. Obecnie stosowana jest również przez fi rmy europej-

skie, powołana w 1994 roku Rada ECR (European ECR Board) obejmuje m.in. 

Nestle, Coca-Colę, Tesco8.

6  M. Ciesielski, Globalizacja a logistyczne aspekty konkurencyjności, w: Wspólna Europa. Przed-
siębiorstwo wobec globalizacji, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE, Warszawa 
2001, str. 129-130.

7  Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difi n, Warszawa 2001, s. 200.
8  „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 1/2002, s. 28.



550
V. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

W zastosowanym przez łańcuch dostaw systemie ECR możliwe jest uzyska-

nie dużych korzyści przez każdego uczestnika procesów logistycznych. W dobie 

coraz powszechniej stosowanej współpracy opartej na zasadach outsourcingu, także 

współpraca z operatorem logistycznym może być zorganizowana z wykorzysta-

niem systemu ECR. Przykładem może być rozwiązanie zastosowane przez fi rmę 

Spedpol, która w kontaktach ze swoimi klientami zastosowała system nazwany 

LOPASS, defi niujący zasady informatyczne oraz organizacyjne stosowane w za-

rządzaniu łańcuchami dostaw, w jakich znajduje się Spedpol9. Przedstawiona 

współpraca w opisywanym systemie koncentruje się na pięciu poziomach: inte-

gracji potrzeb, integracji korzyści, integracji informacji oraz integracji procedur 

operacyjnych i integracji systemów informatycznych. Każdy z tych obszarów 

podlega szczegółowej analizie, a w konsekwencji pozwala na lepszą organizację 

pracy w tym zakresie.

Integracja potrzeb. Praktyka Spedpolu wskazuje, że pomimo realizowa-

nia czynności logistycznych dla partnerów z różnych branż, mają oni podobne 

potrzeby związane z przepływem informacji czy oczekiwaniami co do jakości 

realizowanych procesów. Przykładem takich rozwiązań, charakterystycznych dla 

wszystkich współpracujących ze Spedpolem fi rm, są działania związane z zapla-

nowaniem i realizacją procesu odbioru przesyłek z magazynu, tak aby odbywały 

się one możliwie regularnie i płynnie, gdyż wpływa to na optymalizację kosztów 

obsługi magazynowej podmiotu zlecającego usługę. Spedpol tym efektywniej 

i skuteczniej przeprowadza powyższe działania, im bardziej szczegółową i pew-

niejszą informację otrzyma od klienta. De facto wymaga to informacji na temat 

obsługi zleceń handlowych klienta dostępnych dla pracowników Spedpolu w czasie 

jak najszybszym, a najlepiej w czasie rzeczywistym.

Integracja korzyści dotyczy sytuacji poszukiwania przez obie strony kontak-

tów, działań, które będą efektywne i dodadzą wartości każdej z nich. Konieczne 

jest również uświadomienie ich uzyskiwania nie tylko menedżerom obydwu 

partnerów, ale przede wszystkim pracownikom operacyjnym.

Integracja informacji. W tym zakresie konieczne jest uzgodnienie już na eta-

pie projektowania, jakich informacji będą potrzebowały obie strony, aby efektywnie 

i bez zakłóceń mogły realizować czynności w zakresie przepływu fi zycznego. Jeżeli 

któryś z partnerów w wykorzystywanym przez siebie systemie informatycznym nie 

generuje informacji potrzebnych drugiej stronie, konieczna staje się modyfi kacja, 

tak aby niezbędna informacja była jednak dostępna.

9  Opisany przykład opiera się na informacjach zawartych na stronie www.schenker.pl.
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Integracja procedur operacyjnych. W tym etapie systemu LOPASS ko-

nieczne jest ustanowienie ram czasowych dla realizacji poszczególnych etapów 

obsługi zleceń produkcyjnych, jak i administracyjnych. Jak wskazują badania 

prowadzone przez Spedpol, większość błędów, jakie mogą się pojawić na tym 

etapie, wynika nie z awarii systemów operacyjnych czy sprzętowych, lecz z nie-

dociągnięć bądź niestosowania się do założeń procedur operacyjnych, jakie zda-

rzają się u klientów. Stąd też konieczne jest narzucenie strukturom operacyjnym 

klienta określonych reżimów organizacji pracy, tak aby było możliwe skuteczne 

realizowanie projektu.

Ostatni etap, czyli integracja systemów informatycznych, polega na ta-

kim zorganizowaniu przepływu informacji, aby występowała jednoznaczność 

i pewność przekazywanych informacji. W obecnej sytuacji gospodarczej nie 

ma zwykle dużych problemów z integracją w zakresie infrastruktury sieciowej, 

partnerzy powinni raczej skupić się na integracji systemów na poziomie komu-

nikatów. Najczęstszą formą przesyłania informacji dla klientów jest stosowanie 

raportów na specjalnie utworzonych stronach www, które są dostępne dla 

klientów po podaniu identyfi katora i hasła. Część klientów otrzymuje także 

informacje zwrotne za pomocą systemu EDI. Planuje się także poszerzyć system 

LOPASS o opcję, która daje klientowi możliwość uzyskiwania tzw. raportów 

dedykowanych.

Podsumowując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że sytuacja go-

spodarcza i konkurencyjność rynków wymuszają na przedsiębiorstwach poszuki-

wanie rozwiązań, które zapewnią sprawne i efektywne kosztowo oraz umożliwiają-

ce uzyskanie wartości dodanej przepływy fi zyczne i informacyjne. Rozwiązaniem, 

które powoduje, że przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne w zakresie zarzą-

dzania łańcuchami dostaw, może być zastosowanie systemu ECR. Przedstawiony 

przykład praktyczny pokazuje, że współpraca w systemie ECR może obejmować 

także operatora logistycznego, któremu zleca się na zasadzie outsourcingu obsługi-

wanie działań logistycznych klienta. We współpracy tych dwóch ogniw konieczna 

jest innowacyjność i ciągłe poszukiwanie rozwiązań najlepszych dla obu stron, co 

daje możliwość wyprzedzania konkurencji choćby o krok.
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LOGISTICS MANAGEMENT AS AN ELEMENT 

OF INNOVATIVENESS ENTERPRISES IN POLAND

Summary

Th e paper analyze modern logistics management methods as an element of in-
novativeness enterprises. It indicates the role of ECR in improvement of supply 
chain management and increase competitiveness partners in supply chain.

Translated by Joanna Nowakowska-Grunt


