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Wprowadzenie
Czy logistyka jest faktycznie
narzędziem konkurowania w Polsce?

J

eżdżąc po Polsce, odwiedzając
przedsiębiorstwa i pomagając
im znaleźć lepsze rozwiązania
organizacyjne, uderzyło nas to, jak
wiele problemów natury strategicznej
wynika z powodu umiejscowienia logistyki w hierarchii firmowej. Pomimo
deklaratywnego hasła, jakie przetoczyło
się kilka lat temu przez polski krajobraz
konferencyjno-medialny w branży, czyli
że „logistyka to narzędzie konkurowania”,
wciąż trudno znaleźć realizację tego
hasła w firmowej codzienności.
Postanowiliśmy zbadać ten problem, ubrać go w dane statystyczne
i rozpocząć w ten sposób dyskusję
wewnątrz firm, wśród zarządów oraz
pomiędzy logistyką a innymi działami,
popartą faktami. Dyskusję dotyczącą
tego, jak w danej firmie logistyka jest
skutecznie używanym narzędziem
konkurencji.
„Miejsce logistyki w strukturze
przedsiębiorstw w Polsce” to drugie
ogólnopolskie badanie zrealizowane
w cyklu Panel Polskich Menedżerów
Logistyki, w skrócie PPML.
Jest to niekomercyjny projekt spółki
Logisys, w ramach którego menedżerowie logistyki z polskich firm mogą

dzielić się swoją wiedzą na temat stanu
zarządzania logistyką w krajowych
przedsiębiorstwach.
Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie.
To dzięki niemu menedżerowie odpowiedzialni za logistykę oraz ich przełożeni w firmach będą lepiej przygotowani
do podejmowania dyskusji na temat
tego, „jak z logistyki uczynić mocną
stronę swojego przedsiębiorstwa”.
W niniejszym raporcie prezentujemy
wyniki tego badania. Biorących w nim
udział respondentów podzielono na
dwie grupy: na wszystkie firmy spoza
branży logistycznej (dla których logistyka to jedna z wielu wykorzystywanych
przez nie funkcji) oraz na samą branżę
logistyczną (dla której logistyka to
główny biznes).
Zapraszam do lektury, analizy
i dyskusji, również mniej formalnie
na: www.blogistyka.pl.

Bartosz Jacyna
starszy konsultant, wiceprezes zarządu
Logisys Sp. z o.o
bartosz.jacyna@logisys.pl
694 427 596
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Streszczenie

R

aport „Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce” bazuje na odpowiedziach
263 respondentów podzielonych na dwie grupy:
na ogólną, obejmującą wszystkie branże z wyłączeniem
branży logistycznej (n=240) oraz na grupę skupiającą
wyłącznie firmy logistyczne (n=23). Taki podział pozwala uzyskać właściwą bazę niezbędną do wyciągnięcia
właściwych wniosków: z jednej strony, analizowana jest
rola i miejsce logistyki w firmach, dla których nie jest
ona tzw. core business, z drugiej – możemy porównać
wyniki w grupie przedsiębiorstw, dla których logistyka
jest najważniejszym aspektem prowadzonej przez nie
działalności.
Większość ankietowanych menedżerów logistyki
odpowiada za więcej niż jeden zdefiniowany obszar logistyczny. W zdecydowanej większości firm (ok. 70%) za
logistykę odpowiada jedna lub kilka osób, w pozostałych
osoba lub osoby odpowiedzialne za ten dział przedsiębiorstwa łączą odpowiedzialność z innymi, nielogistycznymi
obszarami.
Jedynie 11% szefów logistyki zarządza tym obszarem
firmy z poziomu zarządu. Najczęściej, bo niemal w połowie przypadków, odpowiada za nią kierownik, a więc
osoba średniego szczebla zarządzania, nieraportująca
bezpośrednio do zarządu.
Jedynie ok. 56% firm ma ujednolicony, wyodrębniony
dział logistyki, odpowiadający za wszystkie aspekty zarządzania logistyką w danym przedsiębiorstwie. W pozostałych odpowiedzialność rozbita jest na więcej działów
lub więcej stanowisk specjalistycznych.
Działy logistyki są w firmach pod względem istotnych relacji na pośrednim poziomie w porównaniu
z innymi działami. W 40% przypadków są to relacje co
najwyżej średnie.

80% menedżerów uznaje rolę logistyki w swojej firmie za
co najmniej ważną, przy czym łącznie ok. 60% menedżerów
uważa, że logistyka działałaby skuteczniej, gdyby jej pozycja
w firmie była bardziej znacząca.
2/3 menedżerów wskazało, że ich firmy wykorzystują logistykę jako narzędzie konkurencji co najwyżej
w średnim stopniu.
Innowacje proponowane przez logistyków są słabo lub
średnio absorbowane w 56% firm.
Blisko połowa szefów logistyki ma średni lub mały wpływ
na strategię firmy.
Według menedżerów logistyki w prawie 2/5 badanych
firm zarządy średnio lub nisko oceniają znaczenie logistyki
w ich przedsiębiorstwach. W podobnej proporcji zarządy
czasem lub często nie liczą się ze zdaniem logistyków przy
podejmowaniu kluczowych decyzji, które potem okazują się
nieoptymalne dla firmy. Natomiast połowa respondentów
wskazała, że decyzje biznesowe firmy byłyby lepsze, gdyby
pozycja logistyki była bardziej znacząca.
Jedynie w 46% z badanych firm poziom zarządzania
logistyką został uznany przez menedżerów logistyki za
wysoki lub bardzo wysoki.
W firmach logistycznych kluczową rolę logistyki dostrzega 57% badanych (w porównaniu do 18% badanych z firm
nielogistycznych). Ma to swoje odzwierciedlenie w pozycji
w hierarchii osoby odpowiedzialnej za logistykę: w 70% firm
logistycznych jest ona na pozycji członka zarządu lub dyrektora
wobec niecałych 40% w firmach nielogistycznych.
Firmy logistyczne są znacznie bardziej otwarte na innowacje wprowadzane przez ich logistyków w porównaniu do
firm nielogistycznych – odpowiednio 74% i 38%.
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Miejsce logistyki
w przedsiębiorstwie
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Miejsce logistyki w strukturze firmy nie musi być oczywiste. Czasem jest to jeden,
specjalistyczny dział, który obejmuje cały zakres zadań przypisanych tej funkcji
przedsiębiorstwa. Jednak wśród wielu firm nie ma jednoznacznie określonego
dyrektora czy kierownika logistyki, a różnymi jej aspektami (magazynem, transportem etc.) zajmują się ludzie piastujący różne stanowiska i niekoniecznie mający
jednego przełożonego.
W tym rozdziale zostały przedstawione wyniki badania na temat obszarów, za jakie
odpowiadają menedżerowie logistyki, oraz to, jaką rolę pełnią te osoby w strukturze firmy: czy są kierownikami, członkami zarządu, a także ilu z nich odpowiada za
logistykę oraz relacje tego działu z innymi komórkami w firmie.
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Zakres odpowiedzialności
menedżera logistyki
Menedżerowie logistyki odpowiadają za szeroki
wachlarz działań logistycznych.

A

ż 79% respondentów zaznaczyło więcej niż jeden
obszar w logistyce, za który
odpowiadają. Z tego połowa z ankietowanych menedżerów (50,4%)
zajmuje się 3, 4 lub 5 obszarami
logistyki.
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Działy logistyki, za które najczęściej odpowiadają menedżerowie, to:
logistyka spedycyjno-transportowa,
logistyka magazynowa oraz logistyka
dystrybucyjna (w sumie za każdy
z tych obszarów odpowiada około
2/3 z ankietowanych).

6,3% ankietowanych menedżerów jest również odpowiedzialnych
za „inne obszary logistyki”. Według
udzielonych przez nich odpowiedzi
jest to najczęściej planowanie produkcji (5 przypadków) oraz obsługa
klienta (3 przypadki).
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Wykres 1.

Obszary logistyki, za które odpowiadają ankietowani menedżerowie

logistyka spedycyjno-transportowa
logistyka magazynowa
logistyka dystrybucyjna
logistyka zakupowa
logistyka produkcji
outsourcing logistyki
inny obszar logistyki
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240). Procenty nie sumują się
do 100, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Wykres 2.

Ilość obszarów logistyki, za które odpowiadają ankietowani managerowie

10,4%
5 obszarów

19,6%
4 obszary

6,3%

0,4%

6 obszarów

> 6 obszarów

20,8%
1 obszar

20,4%

22,1%

3 obszary

2 obszary

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).
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Osoba odpowiedzialna
za logistykę
W ok. 30% firm osoby szefujące logistyce
pełnią równocześnie inne funkcje.

W

70,8% ankietowanych firm istnieją dedykowane
osoby (jedna lub kilka) zajmujące się wyłącznie
zagadnieniami logistycznymi. W 56% przypadków
za logistykę odpowiedzialnych jest kilka osób.

Tomasz Prystacki
dyrektor zarządzający/wiceprezes zarządu
Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.
Eurodial sp. z o.o.
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Ale, co ważniejsze, aż w 1/3 z ankietowanych firm nie
ma wyodrębnionego tego typu stanowiska, zaś osoby
zajmujące się logistyką są również odpowiedzialne za
inne obszary działalności firmy.

Logistyk w przyszłości nie będzie mógł być tylko i aż logistykiem. Rozwijający się trend polega na łączeniu ze sobą
funkcji. Jest to trend, który wymusi na przyszłych logistykach
konieczność zdobycia dodatkowych umiejętności, wiedzy
i kompetencji, szczególnie – według mnie – w zakresie
finansów, controllingu, obsługi klienta czy też zarządzania
produkcją.
Logistyk będzie musiał być bardziej interdyscyplinarny
i trochę bardziej „finansowym kontrolerem”, a po trosze
i sprzedawcą.
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Wykres 3.

Rozłożenie odpowiedzialności za logistykę w ankietowanych firmach

13,8%

0,4%

29,6%
41,3%

15,0%
Jest kilka dedykowanych osób (stanowisk) odpowiedzialnych za poszczególne aspekty logistyki
Jest kilka osób, pełniących też inne funkcje, odpowiedzialnych za różne aspekty logistyki równocześnie odpowiadając
za inne aspekty działania firmy (nielogistyczne)
Jest jedna dedykowana osoba (stanowisko) odpowiedzialna za całość działań logistycznych w firmie
Jest jedna osoba odpowiedzialna za logistykę, pełniąca również inne funkcje (nielogistyczne)
Inne

Wykres 4.

Stosunek ilości firm, w których za działania logistyczne odpowiedzialna
jest tylko jedna osoba do ilości firm, gdzie za działania logistyczne odpowiada kilka osób

0,4%
56,3%

43,3%

Jedna osoba odpowiedzialna za działania logistyczne
Kilka osób odpowiedzialnych za działania logistyczne
Inne
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).
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Stanowisko menedżera logistyki
Zaledwie 11% firm zarządza
logistyką z poziomu zarządu.

Lech Zobniów
szef logistyki
ANWIL S.A.

N

iestety, w zaledwie 11% przypadków za logistykę
odpowiedzialna jest osoba z zarządu firmy i jedynie
w 30% firmach za ten dział odpowiada dyrektor.

Niewielka liczba firm, w których logistyka zarządzana jest
z poziomu zarządu, świadczy o tym, że duża część przedsiębiorstw postrzega ją raczej jako narzędzie do prowadzenia
bieżących procesów biznesowych. W mniejszym zakresie
wiedza logistyków jest wykorzystywana w budowaniu
strategii firmy. Rozwój logistyki jest w tej sytuacji raczej odpowiedzią na wymagania rynku i działania konkurencji niż
samodzielnym szukaniem innowacji w tej dziedzinie.

W 46% przypadków za logistykę przedsiębiorstwie odpowiada osoba zajmująca stanowisko kierownicze.
Co ciekawe, w opinii respondentów poziom zarządzania
logistyką nie jest zależny od funkcji, jaką sprawują osoby
piastujące stanowisko związane z tym działem firmy.

Wykres 5.

Pozycja menedżera logistyki w firmie

7,1%

2,9%

48,3%

2,1%
11,3%

28,3%
Jeden z członków zarządu

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Dyrektor (najwyższy szczebel zarządzania niebędący członkiem zarządu)
Kierownik (inny niż najwyższy szczebel zarządzania niebędący członkiem zarządu)
Niższa niż wymienione
Brak takiej pozycji
Inne
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Dział logistyki
W 45% firmach odpowiedzialność za logistykę jest
rozbita na różne działy lub
stanowiska.
Janusz Bogdał
szef Centrum Magazynowego
Armatura Kraków S.A.
Pole działania w logistyce jest bardzo podobne w wielu branżach. Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest tworzenie jednego działu logistyki, ale
podzielonego na obszary zarządzane przez doświadczonych menedżerów.
Nie jestem zwolennikiem łączenia stanowisk, bo nie pomaga to w zarządzaniu. Jedna osoba zarządzająca logistyką w firmie sprawdza się tylko wtedy,
gdy ma do dyspozycji doświadczonych menedżerów, którzy odpowiadają
za swoje obszary. Niestety, często w firmach za logistykę uważa się jedynie
załadunek i rozładunek samochodu, co nie ułatwia pracy logistykom.

W

prawie połowie badanych przypadków odpowiedzialność za logistykę
ponoszą różne osoby pracujące
w kilku działach firmy. W 6% ankietowanych
firm funkcje logistyczne są realizowane „przy
okazji”, w ramach wykonywania obowiązków
związanych z innymi stanowiskami. 70% ankietowanych firm ma jednak oddzielne komórki
zajmujące się logistyką. Aż w niemal 30% przedsiębiorstwach nie ma wyodrębnionego działu
dedykowanego logistyce.

Wykres 6.

Warianty organizacyjne zarządzania logistyką w ankietowanych firmach

5,8%

5,8%

31,7%
0,8%

55,8%
Jest jeden dział odpowiedzialny za większość/całośc działań logistycznych
Jest kilka osobnych działów odpowiadających za różne aspekty logistyki
Nie ma dedykowanego działu logistyki, są stanowiska specjalistyczne
realizujące funkcje logistyki, umieszczone w różnych działach
Funkcje logistyczne są realizowane niejako „przy okazji” w ramach
obowiązków innych stanowisk
Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

13

Wykres 7.

Stosunek ilości firm, w których istnieją dedykowane stanowiska
odpowiedzialne za całość działań logistycznych do ilości firm nie
posiadających dedykowanych stanowisk zajmujących się logistyką.

28,8%

0,4%

70,8%

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Firmy, w których istnieją dedykowane stanowiska odpowiedzialna za całość
działań logistycznych
Firmy bez dedykowanych stanowisk odpowiedzialnych tylko za działania logistyczne
Inne

Relacje z innymi działami
W prawie 40% firm relacje
logistyki z innymi działami
w firmie są średnie lub złe.

W

ponad połowie firm (60%) relacje logistyki
z innymi działami przedsiębiorstw uznaje
się za dobre lub bardzo dobre. Z drugiej
strony, okazuje się, że aż w 40% przedsiębiorstw relacje
między firmowymi działami są niezadowalające.

14

Szymon Bartkowiak
pełnomocnik dyrektora logistyki
ŻABKA POLSKA S.A
Jednym z obszarów, który może zaważyć na sukcesie przedsiębiorstwa,
jest skuteczna komunikacja pomiędzy poszczególnymi jego pionami.
Jest to istotny element kultury organizacyjnej i powinien być oczkiem
w głowie każdego zarządu. Co ważne, w moim przekonaniu czynnik
ten zyskuje na znaczeniu wraz z rozwojem organizacji.
Tegoroczne badanie pokazuje, że w kwestii relacji pomiędzy logistyką a innymi działami jest jeszcze wiele do zrobienia, a jak będzie
wyglądać w tej kwestii przyszłość – pokażą kolejne badania.
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Wykres 8.

Relacje logistyki z innymi działami firmy

0,8%
złe

37,5%

0,4%
bardzo złe

1,3%
inne

średnie

6,3%

bardzo dobre

53,8%
dobre
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).
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Rola i znaczenie logistyki
w przedsiębiorstwie

16
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W jaki sposób menedżerowie logistyki postrzegają wpływ swoich działów
na podejmowane w przedsiębiorstwach decyzje? Czy logistyka jest uważana za jedną z kluczowych funkcji, niezbędną do sprawnego zarządzania
całą firmą?
W tym rozdziale zawarto wypowiedzi respondentów na temat pozycji logistyki w przedsiębiorstwie (jej ważności dla podejmowanych działań) czy też
dotyczące wpływu logistyki na zarządzanie całą firmą.
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Znaczenie logistyki
W opinii menedżerów logistyki,
logistyka uważana jest za bardzo
ważną dla prawidłowej pracy
przedsiębiorstwa.

W

Łukasz Lisowiec
konsultant logistyczny
Logisys sp. z o.o.

przeważającej większości z ankietowanych firm
(około 80%) logistyka uznawana jest za ważną, bardzo ważną lub kluczową dla firmy. Według ponad
1/5 z ankietowanych menedżerów logistyka jest kluczowa dla
prawidłowej pracy ich przedsiębiorstwa.
W 18,8% spośród ankietowanych firm logistyka zajmuje
niższą pozycję niż inne ważne działy i funkcje w firmie.
Z badania wynika, że dla firm dystrybucyjnych i handlowych
logistyka jest bardziej znaczącą gałęzią działalności niż dla firm
produkcyjnych. Najmniej ważna jest dla przedsiębiorstw zajmujących się usługami. Małe znaczenie logistyki (w stosunku do
innych działów) w firmach produkcyjnych może wynikać z tego,
że zakupy często nie są traktowane jako część logistyki.

Menedżerowie logistyki pracują często w poczuciu misji,
wbrew przeciwnościom i ogólnym przekonaniom panującym
w firmach. Stąd taki wynik, który odstaje od realnej oceny
sytuacji wokół logistyki w innych pytaniach. Bo na ich tle
widać, że nawet jeśli logistyka jest w firmie ważna, to i tak ma
ona zaskakująco mały wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje i słabo wykorzystywana jest do budowania
przewagi konkurencyjnej.

Wykres 9.

Pozycja menedżera logistyki w firmie

18,8%

0,4%

34,2%

17,5%

29,2%
Kluczowa dla przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).
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Wysoka pozycja
Pozycja równa innym funkcjom i działom, uznawana jest za ważną
Niższa pozycja niz inne działy i funkcje w firmie
Bardzo niska lub żadna pozycja w firmie
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Skuteczność logistyki
60% menedżerów
postuluje wyższą pozycję
logistyki w firmie, by była
bardziej skuteczna.
Roman Moczyróg
dyrektor logistyki
Coca Cola HBC Polska sp.z o.o.
Większość respondentów uważa, że pozycja logistyki w firmie powinna być
wyższa. Dotyczy to moim zdaniem firm, w których koszty logistyczne stanowią
istotną część ceny produktu. Już teraz widoczne są w niektórych firmach ruchy
w kierunku zwiększenia znaczenia logistyki w ich strukturze, do pozycji w zarządzie włącznie. Ten trend będzie jeszcze przyspieszał ze względu na szybko
rosnące ceny paliw i koszty robocizny.
Przyczyni się to również do coraz częstszego oddawania całego łańcucha
dostaw w ręce profesjonalnych operatorów logistycznych (3PL), co skompensuje rosnące koszty.

Ż

adna z ankietowanych firm nie
uważa, aby pozycja logistyki w ich
przedsiębiorstwie była zbyt wysoka. Natomiast w ponad połowie (aż
58,3%) z ankietowanych firm przeważa
opinia, że jej pozycja powinna być wyższa
niż jest aktualnie – po to, aby mogła być
skuteczniejsza.

Marek Scholz
dyrektor operacyjny
Bahlsen Polska

Sprawna logistyka w znacznym stopniu decyduje
o postrzeganiu firmy przez jej partnerów handlowych.
Jest więc istotnym elementem kreowania wizerunku
firmy, a co za tym idzie – jej produktów na rynku.
Powinniśmy zatem pozycjonować logistykę w strukturach wewnętrznych w sposób adekwatny do jej roli
zewnętrznej – tak aby umożliwić skuteczne działania
idące w kierunku optymalizacji procesów w firmie.
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Wykres 10.

Jaka zdaniem respondentów powinna być pozycja logistyki w firmie, aby jej
funkcja była skutecznie realizowana

19,6%
wyższa niż obecnie

5,0%
znacznie wyższa niż
obecnie

0,8%
trudno powiedzieć

0,0%

33,8%

niższa niż obecnie

nieco wyższa
niż obecnie

40,8%
taka jak
obecnie

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Narzędzie konkurencji
W 60% firm zarządy średnio lub
słabo wykorzystują logistykę jako
narzędzie konkurencji.

A

ż w 1/4 z ankietowanych firm zarząd wykorzystuje
logistykę jako narzędzie konkurencji w stopniu małym,
bardzo małym lub nie wykorzystuje jej w ogóle.
Jedynie w 5% ankietowanych przedsiębiorstw zarząd
w najwyższym stopniu wykorzystuje logistykę jako skuteczne
narzędzie konkurencji.
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Istnieje jednak zależność pomiędzy tym, że im większy
wpływ ma menedżer logistyki na kreowanie strategii działań
przedsiębiorstwa, tym częściej firma używa logistyki jako
narzędzia konkurencji.
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Wykres 11.

Wykorzystywanie logistyki jako narzędzia konkurencji przez zarząd firmy

5,0%
21,7%

w bardzo małym stopniu lub w ogóle

4,2
trudno powiedzieć

w małym stopniu

5,0%
w najwyższym
stopniu

30,8%

33,3%

w wysokim
stopniu

w średnim
stopniu

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Branża, w jakiej działa firma, pokazuje, jak ważną rolę odgrywa logistyka na rynkach charakteryzujących się dużą liczbą podmiotów gospodarczych. Każde przedsiębiorstwo handlowe
optymalizuje koszty i chce zdobywać rynek – to tutaj musi szukać oszczędności, możliwości
rozwoju, korzyści i sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Im sprawniejszy jest system
logistyczny, tym koszt jednostkowy winien być mniejszy, a tym samym stwarzane są warunki do
konkurowania.
Firmy produkujące produkty o krótkim cyklu życia są zmuszane do rozwijania technologii produkcji, a także to optymalizowania cyklu życia produktu (właściwie skracania drogi od miejsca
wytworzenia do miejsca alokacji produktu na rynku). Nie zawsze oznacza to budowanie własnych
kompetencji – firma decyduje się na zakup takiego serwisu. Z czego to wynika? A może ze świadomości zarządów firma nie żyje z „superperformance”, ale postrzega swoją przewagę w samym
produkcie wytwarzanym.
Firma stricte handlowa ma własną strukturę logistyki i można powiedzieć, że jej forma i zakres
działania jest uzależniona od modelu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Sam ten model
jest banalnie prosty: trzeba kupić, składować i sprzedawać (dystrybuować, organizować transport,
organizować przepływy). Im więcej będziemy poświęcać czasu i budżetu dla każdej z tych funkcji, tym
szybciej dojedziemy do wniosku, że im większy wolumen i budżet a także skala zagadnienia – tym
więcej czasu, sił i energii przedsiębiorstwo będzie poświęcać na samą logistykę. Firma dostrzeże, że
tak naprawdę jej oferta to standardowy produkt i ważna jest tak naprawdę jego wartość dodana.
Cały serwis składający się na logistykę będzie w takiej sytuacji ważną częścią w całej organizacji
firmy. Takie organizacje będą umacniały logistykę w strukturze organizacyjnej.

Władysław Czuj
dyrektor logistyki
Onninen Sp. z o.o.
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Wpływ na zmiany w firmie
Innowacje logistyków są słabo lub średnio
absorbowane przez 56% firm.

W

co piątej firmie innowacje proponowane przez osoby odpowiedzialne za logistykę są wprowadzane
w życie w małym stopniu, lub nie wdraża
się ich wcale.
Zachodzi tutaj prosta zależność: czym
niższe stanowisko zajmuje menedżer logistyki,
tym jest mniejsza szansa na wprowadzenie
innowacji proponowanych przez niego i pracowników jego działu w życie firmy.

Arkadiusz Gdula
dyrektor ds. dystrybucji i logistyki
FAKRO sp. z o.o.
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Światowa rywalizacja motywuje firmy do działania: zmusza je do ciągłego wzrostu
jakości i rozwoju innowacyjności. Dla FAKRO, które od zawsze stawia na innowacje,
ten wyścig to sportowa rywalizacja, w której stawką jest wygrana w gospodarczych
rozgrywkach świata.
Innowacyjność to nasz najskuteczniejszy sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ale trzeba podkreślić, że to nie tylko technologiczny wyścig. To także pragmatyczne
dostosowanie do realiów. Chodzi o kontakt z rynkiem i elastyczność, strategiczne
myślenie i wykorzystanie informacji. Ten sposób pojmowania innowacyjności odnosi
się także do logistyki, która stała się równie ważna jak dobre i pożądane przez klientów
okno dachowe Fakro.
Klient jest coraz bardziej wymagający. Chce być precyzyjnie informowany i sprawnie
obsłużony. Usprawnienie łańcucha dostaw wraz z proponowanymi przez logistyków
rozwiązaniami stało się dla FAKRO koniecznością. Firma wdrożyła m.in. system eFakro
– internetową platformę do komunikacji i realizacji zamówień oraz system do optymalizacji załadunków. Aktualnie trwają intensywne prace nad wdrażaniem kolejnych
rozwiązań z zakresu logistyki, które mają zaspokoić zróżnicowane oczekiwania naszych
aktualnych i potencjalnych klientów z całego świata.
W wielu firmach obowiązują różne priorytety, które mogą spychać na dalszy plan
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Wcześniej czy później rynek wymusi jej
szybszy rozwój, również poprzez wdrażanie w życie nowych pomysłów i rozwiązań.
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Wykres 12.

W jakim stopniu innowacje proponowane przez osoby odpowiedzialne za
logistykę są wdrażane przez firmę

1,3%
18,8%
w małym stopniu

w bardzo małym stopniu lub w ogóle

2,5
trudno powiedzieć

3,3%
w najwyższym
stopniu

35,4%

38,8%

w wysokim
stopniu

w średnim
stopniu

Źródło: Opracowanie na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=240).

Logistyka a strategia firmy

45%

respondentów stwierdziło, że realny wpływ
na strategię firmy jest w ich przedsiębiorstwach średni lub mały.
W 11,7% badanych firmach wpływ szefa logistyki na strategię
firmy jest mały lub takiego wpływu nie ma wcale.
Na 5 firm, które w tym pytaniu jako odpowiedź na pytanie zaznaczyły pole„inne”, 3 uzasadniły, że wybór tej odpowiedzi spowodowany
jest brakiem szefa logistyki w ich firmach.

Blisko połowa szefów logistyki
ma średni lub mały realny
wpływ na strategię firmy.

Wyniki raportu pokazują, że logistyka wciąż nie jest odpowiednio pozycjonowana i doceniana
w strategii firm. Ale stanowi ona jeden z kluczowych obszarów zarówno z punktu widzenia kosztów
jaki i satysfakcji klienta. Praktyka pokazuje, że liderami na rynkach są firmy, w których procesy
logistyczne są nieodłączną częścią ich strategii. Strategie te z kolei zmieniają się dynamicznie,
tworzone są nowe potrzeby, nowe produkty, nowe obszary kontaktu z klientem. Choćby dzisiaj
widzimy bardzo silną ekspansję internetu jako miejsca handlu. To w znaczący sposób wpływa
na procesy logistyczne, weryfikując dotychczasowe rozwiązania (budowa dużych magazynów,
dostawy poprzez hurtownie etc.) i jednocześnie wymaga przewartościowania procesów oraz
poważnego uwzględnienia logistyki w strategii firmy.
Jedną z przyczyn tak słabej oceny wpływu szefów logistyki na strategię firmy może być fakt, iż
coraz częściej ze względów kosztowych przedsiębiorstwa koncentrują w Polsce produkcję oraz
centra dystrybucji, których przeznaczeniem jest w dużej mierze regulowanie zapasu w ich pozostałych, regionalnych magazynach, np. w Europie. To sprawia, że rola szefa logistyki może być
ograniczona do dostosowania się do globalnie zdefiniowanej strategii i zapewnienia zasobów.
Nawet jednak w takim przypadku szefowie logistyki powinni brać udział w ustalaniu strategii
globalnej, dodając lokalny punkt widzenia.

Radosław Sobkowicz
dyrektor ds. logistyki
FagorMastercook S.A.
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Wykres 13.

Realny wpływ szefa logistyki na strategię firmy

10,0%
mały

1,7%
bardzo mały lub żaden

2,1%
inne

9,6%
kluczowy

35,0%
średni

41,7%
duży

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Postrzeganie logistyki
przez zarząd
Zarządy w blisko 40% firmach
nie nadają logistyce wysokiego
znaczenia.

W

jedynie 13% z ankietowanych
przedsiębiorstw zarząd zauważa w logistyce skuteczne
narzędzie konkurencji. Respondenci z 252
z ankietowanych firm (prawie 96%) uznają,
że znaczenie logistyki w oczach zarządu
wystarcza do jej poprawnego działania.
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Wykres 14.

Znaczenie i rola logistyki w działalności firmy w oczach zarządu
(zdaniem respondentów)

3,8%
niska

0,0%
bardzo niska

0,4%
inne

12,9%
bardzo wysoka

35,0%
średnia

47,9%
wysoka

Źródło: Opracowanie na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=240).

Wpływ logistyki na
podejmowanie ważnych
decyzji w firmie
Zarządy w 40% firm czasem lub często nie liczą
się ze zdaniem logistyków.

W

40% analizowanych firm nierzadko zdarzały
się sytuacje, kiedy zarząd firmy podejmował
ważne decyzje bez należytego zrozumienia/
uwzględnienia zdania osób odpowiedzialnych za logistykę, przez co decyzja ta okazała się być nieoptymalna
dla firmy. W 1/3 z tych firm taka sytuacja to wciąż dość
poważny problem.

Aż 13% badanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej
odpowiedzi na powyższe pytanie.
Warto zauważyć, że im większa jest firma, tym wyższa jest
pozycja osoby zarządzającej w niej logistyką. I jednocześnie
im wyższą pozycję ma taka osoba, tym większy ma wpływ
na strategię działalności przedsiębiorstwa.
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Wykres 15.

W jakim stopniu stwierdzenie „w ostatnich 3 latach zdarzały się sytuacje,
że zarząd firmy podjął ważne decyzje bez należytego zrozumienia/
uwzględnienia zdania osób odpowiedzialnych za logistykę, i poprzez to
decyzja okazała się być nieoptymalna dla firmy” dotyczy ankietowanych firm

18,8%
w bardzo
małym stopniu

27,9%

12,9%
trudno powiedzieć

1,7%
w najwyższym stopniu

12,1%
w wysokim
stopniu

w małym stopniu

26,7%
w średnim stopniu

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240).

Aż połowa ankietowanych jest zdania, że wzrost pozycji
logistyki w organizacji ich firmy umożliwiłby podejmowanie
znacznie lepszych decyzji biznesowych.
Mniej niż 1/4 badanych nie jest w stanie jednoznacznie
stwierdzić, czy wzrost pozycji logistyki w ich firmie miałby wpływ
na poprawność podejmowanych decyzji. 14,6% badanych nie
było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Łukasz Musialski
starszy konsultant logistyczny Logisys sp. z o.o.
To, że tak wiele zarządów różnych firm nie uwzględnia zdania działów logistyki, co potem prowadzi do podejmowania
nieoptymalnych decyzji, nie zawsze jest powodowane traktowaniem logistyki „z góry”.
Z mojego doświadczenia wynika bowiem, że nie tak rzadko
logistycy, ludzie często na wskroś praktyczni, komunikują się
ze swoimi zarządami w języku „operacyjnym” a nie w języku
strategicznym, biznesowym. Brak zrozumienia prowadzi do
niemożności faktycznej oceny i uwzględnienia danej opinii.
Sam często jestem tłumaczem z języka „logistycznego” na
biznesowy, kiedy nagle okazuje się, że zarząd ma wręcz pretensje, iż nikt wcześniej czegoś nie mówił, choć w rzeczywistości
temat był przez logistykę poruszany od dłuższego czasu – ale
na płaszczyźnie, która nie jest zrozumiała dla strategicznie
myślącego kierownictwa firmy.
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Wykres 16.

Czy, zdaniem respondentów, biznesowe decyzje firmy byłyby lepsze, gdyby
pozycja logistyki była w organizacji firmy bardziej znacząca

1,3%

10,0%
raczej nie

zdecydowanie nie

14,6%
trudno powiedzieć

22,9%

11,3%

zdecydowanie tak

ani tak,
ani nie

40,0%
raczej tak
Źródło: Opracowanie na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=240).

Jesteśmy firmą handlową zaopatrującą sektor rolniczy w środki do produkcji rolnej. Podstawowym procesem w naszej firmie jest zakup i sprzedaż towarów realizowany przez nasz dział
sprzedaży. Jak nietrudno się domyślić, w firmie panuje przekonanie, że to dzięki temu działowi
odnotowujemy zysk i cały biznes się kręci. W takiej sytuacji innym działom, w tym także działowi
logistyki, ciężko jest się porównywać i walczyć o lepszą pozycję, co mogłoby się przełożyć na
podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
W dziale sprzedaży pracują wyśmienici fachowcy w swoich specjalnościach, doskonale znający
dany produkt i jego zastosowanie. Niestety, nie mają oni podstawowej wiedzy na temat logistyki
i nie doceniają jej roli w procesie sprzedaży. Skuteczność sprzedaży częściowo zostaje pomniejszona wskutek niedoceniania znaczenia, ogólnie mówiąc, wskaźników logistycznych. Trzeba
zauważyć, że sam proces zakupu jest już procesem logistycznym, w którym trzeba brać pod uwagę
pojemność magazynu, awizację dostaw, standaryzację ładunków – mówimy tu o podstawowych
wskaźnikach, które w procesie zakupu i sprzedaży nie są brane pod uwagę, a które generują koszty
uzyskania przychodu. Planując wielkość dostaw, rotację towaru, poziom zapasów i wprowadzając
standaryzację jednostek paletowych czy system automatycznej identyfikacji towaru, lepiej wykorzystalibyśmy powierzchnię magazynową, a co za tym idzie – nie generowalibyśmy kosztów
związanych z powiększaniem powierzchni magazynowej i zatrudnienia.
Wprowadzenie tylko pewnych „postulatów logistycznych” w dziale sprzedaży wpłynęłoby na
usprawnienie łańcucha dostaw, co znowu przełożyłoby się na oszczędności oraz uzyskanie przewagi
konkurencyjnej. O korzyściach, jakie możemy uzyskać dzięki wprowadzeniu systemu automatycznej identyfikacji towaru, nie należy nikogo przekonywać. Niestety, nie wszyscy dostawcy w naszej
branży „barkodują” swoje towary, co utrudnia (szczególnie w procesie kompletacji, inwentaryzacji
czy dystrybucji) w pełni wykorzystanie WMS-a. Dzięki temu dział sprzedaży w ramach współpracy
z dostawcami mógłby sprawić, że każda sztuka towaru miałaby kod kreskowy.

Dariusz Świąder
dyrektor działu logistyki
i administracji
OSADKOWSKI S.A.
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Jakość zarządzania logistyką
W prawie połowie firm, w ocenie menedżerów, poziom
zarządzania logistyką jest średni lub niski.

P

odobna liczba respondentów
uznała poziom zarządzania logistyką w ich firmie jako wysoki

i średni (odpowiednio: 37,5% oraz
40,4%). Są to dwie najczęściej udzielane
na to pytanie odpowiedzi.

W 14% firm biorących udział w badaniu poziom zarządzania logistyką
uznaje się za niski i bardzo niski.

Wykres 17.

Poziom zarządzania logistyką firmy w ocenie ankietowanych osób

11,3%
niski

2,1%
bardzo niski

8,3%
bardzo wysoki

40,4%
średni

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich Menedżerów
Logistyki (n=240).

Tomasz Plasa
interim manager
aktualnie prezes zarządu
Okna Rąbień sp. z o.o.
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37,5%
wysoki

Wyniki nie są zaskoczeniem. Wskazują one na przyczynę typowych bolączek firm, czyli:
• niedostateczne umiejętności zarządzania procesami i projektami,
• słabo działająca komunikacja zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy dostawcami i usługodawcami,
• przeciążenie kluczowych menedżerów w firmie oraz
• bariery kwalifikacji.
Każdy z ww. problemów można jednak rozwiązać. Typowe rozwiązania to: szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji pracowników, rekrutacja doświadczonych menedżerów z zewnątrz, okazyjne wykorzystywanie konsultantów lub interim menedżerów, nadzorowanie i coaching prowadzony przez
najwyższe kierownictwo. Sposobów usprawniania komunikacji jest mnóstwo, ale koncentrowałbym się na tych najprostszych: regularne spotkania kadry różnych działów, regularne spotkania
i telekonferencje z usługodawcami i dostawcami, regularne spotkania zespołów projektowych.
A te spotkania powinny kończyć się uzgodnionym na piśmie planem działań.

„

„

Logistyk: Czy ty wiesz,
że na tym asortymencie
dokładamy, bo marża nie
pokrywa kosztów wysyłki?
Handlowiec: No ale to chyba
nie problem, bo sprzedajemy
przecież tego dużo?

Fragment jednego z wpisów na blogistyka.pl

BLOGISTYKA.pl
Na luzie. Na temat. Po godzinach.

Pozycja logistyki
w firmach logistycznych
Odpowiedzi respondentów zostały podzielone ze względu na zajmowane przez nich
miejsce w łańcuchu logistycznym. Ze wszystkich badanych firm (produkcja, handel, usługi,
hurt, dystrybucja) została wydzielona grupa określona jako„operatorzy logistyczni”, która
stała się próbą porównawczą („kontrolną”) dla wyników badania. Owe firmy nie zostały
wliczone do ogólnej statystyki, ponieważ logistyka to dla niech biznes podstawowy. Dlatego – z definicji – logistyka w hierarchii tych firm będzie zajmowała pozycję kluczową.
Odpowiedzi na pytania w tej grupie nie zaskakują.
Zdecydowanie logistyka dla wyodrębnionych przedsiębiorstw jest ważniejsza niż dla
ogółu badanych. Przykładem jest odpowiedź na pytanie o pozycję logistyki w firmie. Ogół
respondentów zaznaczył jedynie w 17,5% odpowiedź „kluczowe znaczenie”, natomiast
w grupie porównawczej tę odpowiedź zaznaczyło aż 56,5% respondentów.
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Wykres 18.

Pozycja logistyki w firmie – porównanie
57%

60%

Ogól respondentów
50%

Operatorzy logistyczni
40%

34%
29%

30%

22%
20%

18%

22%

19%

10%

0%

0%

kluczowa

wysoka

równa innym niższa niż ważne
działom
działy

0%

0%

niska

Źródło: Opracowanie na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=263).
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Również w pytaniu dotyczącym pozycji menedżera
logistyki w firmie widać wyraźnie, że znacząco częściej
u operatorów logistycznych wskazywane było stanowisko

dyrektora (60,9% odpowiedzi w porównaniu do 28,3%
odpowiedzi pozostałych respondentów).

Wykres 19.

Pozycja menedżera logistyki w firmie – porównanie
80%
70%

61%

60%

Ogól respondentów
48%

50%

Operatorzy logistyczni

40%

28%

30%

22%
20%
10%

11% 9%

7%

4%

3% 4%

0%

członek
zarządu

dyrektor

kierownik

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=263).
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niższa niż wymienione

brak takiej
pozycji

2%
inne
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Podobna różnica w odpowiedziach pojawia się przy
pytaniu: „W jakim stopniu innowacje proponowane przez
osoby odpowiedzialne za logistykę są wdrażane przez fir-

mę?”. Ankietowani pracujący dla operatorów logistycznych
aż dwukrotnie częściej wybierali odpowiedź „w wysokim
stopniu” niż ogół badanych.

Wykres 20.

W jakim stopniu innowacje proponowane przez osoby odpowiedzialne
za logistykę są wdrażane przez firmę? – porównanie
80%

70%

70%

Ogól respondentów

60%
50%

Operatorzy logistyczni

40%

35%

39%

30%

17%

20%
10%

19%
9%

3% 4%

1% 0%

0%

w najwyższym w wysokim
stopniu
stopniu

w średnim
stopniu

w małym
stopniu

3%

0%

trudno
w bardzo
małym stopniu powiedzieć
lub w ogóle

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=263).
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Profil
respondentów
Poza pytaniami dotyczącymi miejsca logistyki w strukturze przedsiębiorstwa w ankiecie
znalazły się również pytania dotyczące samych respondentów, takie jak:
• branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo,
• liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
• miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym,
• pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa.
Poniżej prezentujemy statystykę dotyczącą głównego badania, z którego wyłączono firmy logistyczne. Operatorzy logistyczni zostali wydzieleni i opisani w osobnym podrozdziale.
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Branża

R

espondenci mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi w pytaniu dotyczącym branży, w której działa
ich przedsiębiorstwo. Autorzy badania zaproponowali
możliwość wielokrotnego wyboru spośród 11 branż, jednak
96% z nich wskazało, że ich przedsiębiorstwo działa w jednej

branży. Szczegółowe odpowiedzi dotyczące branż przedstawia wykres 21.
Największą liczbę reprezentantów mają firmy działające
w branży „spożywcza, napoje”.

Wykres 21.

Branże, do których należały firmy biorące udział w badaniu
21,3%

spożywcza, napoje

17,9%

materiały budowlane i wykończeniowe (w tym meble)

16,7%

inne
10,4%

elektroniczna, komputery, TV, AGD

8,8%

maszyny, urządzenia i materiały do produkcji

7,9%

chemia i tworzywa sztuczne

6,3%

samochodowa

5,4%

przemysł lekki (odzież, obuwie, tekstylia, inne)

4,6%

farmacja, medycyna
opakowania, papier, materiały biurowe
hutnictwo, metalurgia, przemysł wydobywczy
media, wydawnictwa

3,8%
1,7%
0,8%

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Menedżerów Logistyki (n=240). Procenty nie sumują się
do 100, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi.
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Wykres 22.

Ilość branż, w których działają firmy biorące udział w badaniu

2,9%
dwie branże

1,3%
trzy branże

95,8%
jedna branża
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich Menedżerów
Logistyki (n=240).

Wielkość przedsiębiorstwa

M

enedżerowie logistyki, którzy wypełnili ankiety, pracują głównie w przedsiębiorstwach dużych, zatrudniających powyżej 250 osób (60% odpowiedzi) oraz średnich (30%)
Wykres 23.

Liczba osób zatrudnionych w firmach biorących udział w badaniu

61,3%
powyżej
250 osób

9,2%
do 49 osób

29,6%
50 – 249 osób
Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich Menedżerów
Logistyki (n=240).
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Miejsce w łańcuchu logistycznym

K

olejne zagadnienie poddane badaniu to miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym.
Ponad 60% badanych firm prowadzi działalność produkcyjną. Kolejna jest dystrybucja (20% ankietowanych zaznaczyło tę odpowiedź).
Wykres 24.

Miejsce firm, biorących udział w badaniu, w łańcuchu logistycznym

2,9%
14,6%
20,0%

handel hurtowy
i detaliczny

usługi

0,4%
brak odpowiedzi

dystrybucja

62,1%
produkcja

Źródło: Opracowanie na podstawie badań
przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=240).
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Kapitał przedsiębiorstwa

B

adane firmy działają głównie
w oparciu o kapitał polski (56%
odpowiedzi). Mniejsza liczba
przedsiębiorstw prowadzi działalność

w oparciu o kapitał zagraniczny (jeden
kraj pochodzenia: 24% wskazań) lub
polski z udziałem zagranicznym (12%).
Najmniej odpowiedzi (8%) dotyczyło

kapitału międzynarodowego (wiele
krajów pochodzenia, koncern międzynarodowy).

Wykres 25.

Kapitał firm, biorących udział w badaniu, w łańcuchu logistycznym

24,2%
zagraniczny

7,5%
międzynarodowy

12,5%
polski z udziałem
zagranicznym

55,8%
polski

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich
Menedżerów Logistyki (n=240).
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Profil firm logistycznych

P

oniżej zamieszczono statystykę
wydzieloną z całości statystyk dotyczących grupy firm
oznaczonych w skrócie jako „operatorzy logistyczni”. Firmy logistyczne
zaznaczyły oprócz branż „logistyczna,

pocztowa, kurierska” również inne,
ponieważ są albo niezależnymi wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami
logistycznymi, albo powstały jako
spółki zależne jakiegoś producenta. Poza główną branżą najwięcej

respondentów zaznaczyło branżę
samochodową. 65% ankietowanych
wybrało jedną branżę, 26% dwie,
a pozostałe 9% – trzy.

Wykres 26.

Branże, do których należały firmy biorące udział w badaniu

65,2%

logistyczna, pocztowa, kurierska
samochodowa

21,7%

inne

8,7%

media, wydawnictwa

8,7%

spożywcza, napoje

4,3%

przemysł lekki (odzież, obuwie, tekstylia, inne)

4,3%

opakowania, papier, materiały biurowe

4,3%

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Panelu Polskich Managerów Logistyki (n=23). Procenty nie sumują się
do 100, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi.
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Wykres 27.

Liczba osób zatrudnionych w firmach biorących udział w badaniu

8,7%
do 49 osób

43,5%
powyżej 250 osób

47,8%
50 – 249 osób

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich Managerów
Logistyki (n=23).

Wykres 28.

Kapitał firm, biorących udział w badaniu, w łańcuchu logistycznym

13,0%
polski z udziałem
zagranicznym

13,0%
zagraniczny (jeden
kraj pochodzenia)

8,0%
międzynarodowy

60,9%
polski

Źródło: Opracowanie na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Panelu Polskich Managerów
Logistyki (n=23).
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Metodologia
Metoda wykorzystana w drugim badaniu w ramach Panelu Polskich Menedżerów Logistyki
„Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw” to metoda sondażu diagnostycznego. Do
pozyskania danych wybrana została technika ankietowania.
Wykorzystano narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety. Ankieta zawierała 14 pytań
dotyczących logistyki w strukturze przedsiębiorstw oraz metryczkę i była skierowana do
osób odpowiedzialnych za logistykę w przedsiębiorstwach: dyrektorów, menedżerów
i kierowników logistyki.

R

espondenci wypełniali ankiety
drogą internetową. Po wyrażeniu zgody na wzięcie udziału
w badaniach (podczas rozmowy
telefonicznej) otrzymywali oni w mailu link do ankiety elektronicznej.
E-ankieta została opracowana z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey. Dane gromadzone były
w bazie utworzonej na serwerze
firmy Logisys sp. z o. o.
Badanie ankietowe realizowane
było w drugiej połowie roku 2011.
Organizatorem jest firma doradczo-wdrożeniowa Logisys sp. z o. o.,
zajmująca się projektowaniem i usprawnianiem logistyki przedsiębiorstw.

Łącznie wpłynęło ponad 360 ankiet, ale nie wszystkie zostały wypełnione przez respondentów do końca.
Spośród 263 w pełni ukończonych
ankiet 23 zostały określone jako próba
kontrolna, ponieważ były wypełnione
przez pracowników firm, które zajmują się wyłącznie logistyką. Wnioski z badań zostały wyciągnięte na
podstawie 240 w pełni i prawidłowo
wypełnionych ankiet.
Efektem badania jest niniejszy
raport na temat miejsca logistyki w firmach w Polsce, przekazany
wszystkim osobom, które wzięły
w udział w badaniu i wyraziły zgodę
na jego przesłanie.

Badanie „Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce” jest
już drugim ogólnopolskim badaniem
realizowanym w cyklu Panel Polskich
Menedżerów Logistyki.
Z pewnością będzie ono kontynuowane w przyszłości – chociażby
z uwagi na to, iż respondenci zaproponowali wiele interesujących
tematów kolejnych badań.

Etapy badania „Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce”
Etap I: przygotowanie badania

Etap II: realizacja badania

Ustalenie tematu badania

Wysyłka ankiet

Określenie tezy badawczej

Monitoring (telefoniczny oraz e-mailowy)

Wybór metody, techniki i narzędzia

Grupowanie materiału badawczego

Opracowanie kwestionariusza

Analiza wyników badania

Komunikacja badania

Sformułowanie wniosków z badań

Stworzenie bazy respondentów
Badanie pilotażowe
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Spis wykresów
Wykres 1: Obszary logistyki, za które odpowiadają ankietowani menedżerowie
Wykres 2: Ilość obszarów logistyki, za które odpowiadają ankietowani managerowie
Wykres 3: Rozłożenie odpowiedzialności za logistykę w ankietowanych firmach

9
9
11

Wykres 4: Stosunek ilości firm, w których za działania logistyczne odpowiedzialna
	  jest tylko jedna osoba do ilości firm, gdzie za działania logistyczne odpowiada kilka osób
Wykres 5: Pozycja menedżera logistyki w firmie
Wykres 6: Warianty organizacyjne zarządzania logistyką w ankietowanych firmach

11
12
13

Wykres 7: Stosunek ilości firm, w których istnieją dedykowane stanowiska odpowiedzialne za całość działań
	  logistycznych do ilości firm nie posiadających dedykowanych stanowisk zajmujących się logistyką
Wykres 8: Relacje logistyki z innymi działami firmy
Wykres 9: Pozycja menedżera logistyki w firmie

14
15
18

Wykres 10: Jaka zdaniem respondentów powinna być pozycja logistyki w firmie, aby jej funkcja była
	  skutecznie realizowana
Wykres 11: Wykorzystywanie logistyki jako narzędzia konkurencji przez zarząd firmy
Wykres 12: W jakim stopniu innowacje proponowane przez osoby odpowiedzialne za logistykę są wdrażane przez firmę
Wykres 13: Realny wpływ szefa logistyki na strategię firmy
Wykres 14: Znaczenie i rola logistyki w działalności firmy w oczach zarządu (zdaniem respondentów)

20
21
23
24
25

Wykres 15: W jakim stopniu stwierdzenie „w ostatnich 3 latach zdarzały się sytuacje, że zarząd firmy podjął
	  ważne decyzje bez należytego zrozumienia/uwzględnienia zdania osób odpowiedzialnych za
	  logistykę, i poprzez to decyzja okazała się być nieoptymalna dla firmy” dotyczy ankietowanych firm

26

Wykres 16: Czy, zdaniem respondentów, biznesowe decyzje firmy byłyby lepsze, gdyby pozycja logistyki
	  była w organizacji firmy bardziej znacząca
Wykres 17: Poziom zarządzania logistyką firmy w ocenie ankietowanych osób
Wykres 18: Pozycja logistyki w firmie – porównanie
Wykres 19: Pozycja menedżera logistyki w firmie – porównanie

27
28
31
32

Wykres 20: W jakim stopniu innowacje proponowane przez osoby odpowiedzialne za logistykę
	  są wdrażane przez firmę? – porównanie
Wykres 21: Branże, do których należały firmy biorące udział w badaniu
Wykres 22: Ilość branż, w których działają firmy biorące udział w badaniu
Wykres 23: Liczba osób zatrudnionych w firmach biorących udział w badaniu
Wykres 24: Miejsce firm, biorących udział w badaniu, w łańcuchu logistycznym
Wykres 25: Kapitał firm, biorących udział w badaniu w łańcuchu logistycznym
Wykres 26: Branże, do których należały firmy biorące udział w badaniu
Wykres 27: Liczba osób zatrudnionych w firmach biorących udział w badaniu
Wykres 28: Kapitał firm, biorących udział w badaniu, w łańcuchu logistycznym
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przedsiębiorstw
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