
 

Jeśli chce się wejść na szczyt, trzeba szybko 

podejmować dobre decyzje. Czas nie zawsze 

jest sprzymierzeńcem, szczególnie przy trudnej 

konkurencji. Wsparcie i intensywność 

współpracy ze strony doradcy-praktyka 

z zewnątrz umożliwiło nam niezwykle szybką,  

a jednak bezpieczną decyzję, co do wyboru 

lokalizacji i rozkładu naszej sortowni. 

 

Rafał Brzoska, InPost 

Prezes Zarządu 

Charakterystyka firmy 

• Ogólnopolski operator 

pocztowy 

• Na rynku od 2006 roku 

• Należy do grupy Integer.pl 

notowanej na GPW    

• 500 obsługiwanych miast 

• 800 punktów obsługi klienta 

• Dostarcza 6 mln listów / m-c  

• Posiada 150 paczkomatów 

• Nowa sortownia w okolicach 

Piotrkowa Trybunalskiego  

Zakres usług 

 

Warsztaty decyzyjne 

Osiągnięte efekty 

• Wybór optymalnej 

powierzchni na potrzeby 

sortowni 

• Utrzymanie harmonogramu 

dostawy zamówionych 

wcześniej maszyn sortujących 

• Ograniczenie ryzyka 

wynikającego z wynajmu 

w długim okresie hali 

niedopasowanej do potrzeb 

InPost 

 

Logisys dla InPost 

Logisys wsparł InPost 

w podjęciu ważnej i związanej 

ze znacznymi nakładami decyzji 

w bardzo krótkim czasie. 

Logisys to firma będąca centrum 

kompetencji logistycznych, 

realizującym doradztwo 

logistyczne, m.in. audyt 

logistyczny, projektowanie 

magazynu, optymalizację 

procesów logistycznych, dobór 

i wdrożenia systemów IT dla 

logistyki.

Profil klienta 

InPost jest największym w Polsce niezależnym 

operatorem pocztowym. Należy do grupy kapitałowej 

Integer.pl notowanej od 2007 roku na GPW. InPost 

prowadzi działalność od 2006 roku i od tamtej pory 

intensywnie rozwija swoją ofertę. Usługi firmy 

skierowane są zarówno do klientów indywidualnych 

jak i instytucjonalnych. 
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Potrzeba klienta 

InPost potrzebował pomocy w podjęciu optymalnej 

decyzji dotyczącej wyboru obiektu nowej sortowni. 

Decyzję należało podjąć w bardzo krótkim czasie 

(ze względu na bliski termin dostarczenia i montażu 

sorterów) i przy ograniczonym budżecie. Dlatego 

zdecydowano się przeprowadzić warsztaty decyzyjne 

z udziałem doradców Logisys, które miały na celu: 

 wybór najlepszej oferty powierzchni magazynowej 

 wstępne rozplanowanie aranżacji sortowni w celu 

określenia faktycznych potrzeb firmy InPost 

 

Rozwiązanie Logisys 

 Szybka analiza trzech ofert powierzchni 

magazynowych zebranych przez InPost 

 Specyfikacja i wstępne rozplanowanie aranżacji 

przestrzennej sortowni, z uwzględnieniem 

istniejących procesów technologicznych  

i specyfiki maszyn sortujących 

 Wyznaczenie minimalnej potrzebnej powierzchni  

i wskazanie optymalnej liczby modułów 

powierzchni do wynajęcia przez InPost 

 

Sposób osiągnięcia celów 

 Intensywne warsztaty zrealizowane w ciągu 

zaledwie 5 dni 

 Analiza sytuacji i uwarunkowań (termin dostawy 

sorterów, czas potrzebny na zmiany układ hali) 

 

 Stworzenie makiety hali z uwzględnieniem stref, 

kierunku przepływu procesów, wkomponowanie 

powierzchni zarezerwowanej dla procesów  

realizowanych przez podwykonawców  

 Analiza ofert, dostępnej powierzchni 

 

Osiągnięte efekty  

Logisys przedstawił rekomendacje dotyczące 

optymalnej aranżacji magazynu oraz ranking ofert 

uszeregowanych ze względu na stopień dopasowania 

do potrzeb InPost.  

 
Efektem warsztatów było: 

 podjęcie szybkiej i dobrej decyzji o wynajmie hali 

w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego 

 wynajęcie powierzchni dopasowanej do specyfiki 

procesów sortowania przesyłek 

 utrzymanie terminów dostaw i uruchomienia 

sorterów (uniknięcie kosztów opóźnień) 

 ograniczenie ryzyka związanego 

z długookresowym najmem nieoptymalnej hali. 
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