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Informacja w logistyceInformacja w logistyce

Systemy informacji logistycznej są to struktury 
złożone ze wzajemnie powiązanych: ludzi, 
sprzętu, oprogramowania i procedur, 
wykorzystywane w celu dostarczenia 
odpowiednich informacji w zakresie logistyki 
wykorzystywanych do planowania, sterowania, 
kontroli i mierzenia wyników działalności 
logistycznej. 

System informacji logistycznej może obejmować
pojedyncze firmy, jak też ich grupy uczestniczące 
w łańcuchach dostaw. 





Rola sprawnego zarzRola sprawnego zarząądzania informacjdzania informacjąą
logistycznlogistycznąą 1/21/2

n Statystycznie biorąc przemieszczenie jednej 
partii towaru/przesyłki może wymagać
– Zaangażowania 27 podmiotów gospodarczych

– W 2 lub więcej krajach

– Użycia 50 dokumentów

– W 360 kopiach

n Przepływ informacji związanej z wymianą
towarową jest kosztowny – szacuje się go 
na 10% wartości przemieszczanych 
towarów



Rola sprawnego zarzRola sprawnego zarząądzania informacjdzania informacjąą
logistycznlogistycznąą 2/22/2

n Kluczowym zagadnieniem logistyki staje się szybki, 
niezawodny i możliwie tani przepływ informacji 
wewnątrz firmy, jak również pomiędzy partnerami 
łańcucha logistycznego, coraz częściej o 
charakterze międzynarodowym

n Tradycyjne technologie komunikacyjne
– Poczta

– Telefon

– Faks…

n …nie są w stanie zaspokoić oczekiwań
współczesnej logistyki



Nowoczesne technologie Nowoczesne technologie 
wykorzystywane w zarzwykorzystywane w zarząądzaniu dzaniu 

informacjinformacjąą logistycznlogistycznąą

§ System kodów kreskowych

§ RFID (Radio Frequency IDentification)

§ EDI (Electronic Data Interchange)

§ Internet

§ Aplikacje klasy MRP, MRP II, ERP



Kody kreskowe Kody kreskowe –– historia 1/2historia 1/2

n 1932 r. Wallace Flint opracowuje projekt 
automatycznej identyfikacji towarów z 
wykorzystaniem kart perforowanych

n 1949 r. – metoda graficznego 
przedstawiania danych w formie 
pierścieni

n 1959 r. – system kodów kreskowych 
opracowany przez Girarda Feisela



Kody kreskowe Kody kreskowe –– historia 2/2historia 2/2

n 1973 r. - wprowadzenie jednolitego 
standardu w USA i Kanadzie UPC 
(Uniwersal Product Code)

n 1976 r. - wprowadzenie w Europie 
wzorowanego na UPC standardu EAN 
(European Article Numbering)

n 1990 r. - przyjęcie Polski do EAN

n 2005 r. – EAN -> GS1



System GS1 1/3System GS1 1/3

nMiędzybranżowy zestaw standardów 
umozliwiających efektywne zarządzanie 
łańcuchami dostaw w skali globalnej 
poprzez unikalną identyfikację
– Produktów
– Jednostek ładunkowych
– Zasobów
– Lokalizacji



System GS1 2/3System GS1 2/3

n Numery identyfikacyjne mogą być przedstawione w 
symbolach kodu kreskowego lub w znacznikach 
elektronicznych – tagach (RFID)

n Oprócz unikalnych numerów identyfikacyjnych system 
GS1 umożliwia również podawanie w postaci kodu 
kreskowego dodatkowych informacji
– Data ważności
– Numer partii produkcyjnej
– Liczba opakowań podrzędnych
– Itp.



System GS1 3/3 System GS1 3/3 

n Siła GS1 – międzynarodowa organizacja 
nadawania numerów wszystkim w światowym 
obrocie formom opakowaniowym zawierającym 
towary oraz podmiotom gospodarczym
– GTIN (Global Trade Item Number) – globalny numer 

jednostki handlowej (8, 12, 13, 14 cyfr)
– SSCC – seryjny numer jednostki ładunkowej (18 cyfr)
– GLN – globalny numer lokalizacyjny (13 cyfr)



GTIN (GTIN (GlobalGlobal TradeTrade ItemItem NumberNumber) ) ––
globalny numer jednostki handlowejglobalny numer jednostki handlowej

1/21/2

n Służy do unikalnej identyfikacji 
opakowania każdej indywidualnej jednostki 
handlowej (produktu) występującej w 
globalnej sieci dostaw
n Przykłady opakowań, które powinny być

oznaczone odrębnymi numerami GTIN
– Puszka farby
– Zgrzewka dżemów
– Multipak szampon+odżywka



GTIN (GTIN (GlobalGlobal TradeTrade ItemItem NumberNumber) ) ––
globalny numer jednostki handlowejglobalny numer jednostki handlowej

2/22/2

Wskaźnik 
(np. poziom 
hierarchi
opakowania 
zbiorczego)

Identyfikator Cyfra 
kontrolna

GTIN-14 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13 N14

GTIN-13 N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12 N13

GTIN-12 N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11 N12

GTIN-8 N1N2N3N4N5N6N7 N8

Dla firm 
zarejestrowanych w 
GS1 Polska - 590



SSCC SSCC –– seryjny numer jednostki seryjny numer jednostki 
łładunkowej 1/2adunkowej 1/2

n Służy do unikalnej identyfikacji jednostek ładunkowych 
(logistycznych)

n Występuje na tzw. etykiecie logistycznej (transportowej) 
naniesionej na JŁ – umożliwia efektywne śledzenie 
przemieszczanych jednostek dzięki powiązaniu ich fizycznego 
ruchu z przepływem informacji o nich (istotne np. przy 
przeładunku kompletacyjnym, automatycznym przyjmowaniu 
towaru do magazynu)

n Przykłady jednostek logistycznych oznaczonych odrębnymi 
numerami SSCC
– Paleta z 40 skrzyniami po 12 puszek farby
– Pudło z garniturami będące JŁ

n Każda JŁ powinna być oznaczona odrębnym numerem, nawet 
jeśli zawiera odrębne towary



SSCC SSCC –– seryjny numer jednostki seryjny numer jednostki łładunkowej adunkowej 
2/22/2

IZ Cyfra 
uzupełniająca 
(dowolne 
dodatkowe 
oznaczenie JŁ)

Identyfikator Cyfra 
kontrolna

SSCC 00 N1 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13N14N15N16N17 N18

Dla firm 
zarejestrowanych w 
GS1 Polska - 590



GLN GLN –– globalny numer lokalizacyjny 1/2globalny numer lokalizacyjny 1/2

n Służy do globalnej identyfikacji przedsiębiorstwa 
lub innej organizacji jako jednostki prawnej
nMoże być również stosowany do identyfikowania 

różnych jednostek w obrębie firmy
n Łańcuchy dostaw obejmują wiele 

przedsiębiorstw – partnerzy handlowi muszą
precyzyjnie identyfikować w swoich aplikacjach 
informatycznych wszystkich kontrahentów i 
ewentualnie ich jednostki



GLN GLN –– globalny numer lokalizacyjny 2/2globalny numer lokalizacyjny 2/2

IZ Identyfikator Cyfra 
kontrolna

GLN 410-415 N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12 N13



Kody kreskowe Kody kreskowe –– ggłłóówne obszary wne obszary 
zastosowazastosowańń

n rejestracja transakcji handlowych

n ewidencja zapasów

n tworzenie jednostek logistycznych

n operacje magazynowe: 
kompletacja, dekompletacja

n załadunek, przeładunek, 

wyładunek



Etykieta logistyczna i jej ukEtykieta logistyczna i jej ukłładad 1/2 1/2 

n Efektywne procesy logistyczne wymagają harmonizacji 
ruchu towarów z przepływem informacji

n Problem tej harmonizacji rozwiązuje ETYKIETA 
LOGISTYCZNA (transportowa, wysyłkowa), która służy do 
oznaczania i monitorowania przepływu jednostek 
ładunkowych

n Standardowy wymiar etykiety to format A6
– Dane przedstawiane w postaci czytelnej dla człowieka (tekst, ew. 

grafika)
– Dane czytelne sprzętowo (kod kreskowy), przeznaczone do 

automatycznego ich odczytu i wprowadzania do systemu 
informatycznego



EtykietaEtykieta
logistyczna ilogistyczna i
jej ukjej ukłładad 2/22/2

– Dane przedstawiane 
w postaci czytelnej 
dla człowieka

– Dane czytelne 
sprzętowo (kod 
kreskowy), 
przeznaczone do 
automatycznego ich 
odczytu i 
wprowadzania do 
systemu 
informatycznego



PrzykPrzykłład wykorzystania SSCC przez ad wykorzystania SSCC przez 
wszystkich uczestnikwszystkich uczestnikóów w łłaańńcucha dostawcucha dostaw

 

Otrzymuje 
dostawę z SSCC i 
wykorzystuje go 
do kontroli wew-
nętrznej oraz do 
organizowania 

wysyłek 

Dostawca         Przewoźnik         Dystrybutor           Przewoźnik           Odbiorca 
 
 
 
 
    Nadaje  

SSCC 
Wykorzystuje 

SSCC do 
kontroli 

wewnętrznej 

Wykorzystuje 
SSCC do 

kontroli wew-
nętrznej 

Otrzymuje 
dostawę z 

SSCC i wyko-
rzystuje go do 

przyjęcia 
towaru 

SSCC JAKO IDENTYFIKATOR JEDNOSTKI LOGISTYCZNEJ 

Źródło: L. Wicki



RFID (RADIORFID (RADIO
FREQUENCYFREQUENCY

IDENTIFICATION)IDENTIFICATION)
1/81/8

n RFID – inaczej
technologia transponderowa

n Metoda identyfikacji bezstykowej, elektronicznego 
zapisywania i odczytywania danych z użyciem fal 
radiowych

n Tag (transponder, smart label) – nośnik informacji 
zbudowany z układu scalonego, w który zapisuje się
informacje oraz anteny, która przekazuje informacje i ew. 
energię
– Pasywny – długiego zasięgu – kilka m, krótkiego zasięgu –

kilkadziesiąt cm (0,10-10 EUR)
– Aktywny – z własnym zasilaniem, zasięg do 100 m (>20 EUR)



RFID (RADIORFID (RADIO
FREQUENCYFREQUENCY

IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 2/82/8
n Czytnik – zintegrowane 

urządzenie zawierające antenę, 
nadajni/odbiornik raz dekoder 
sygnałów radiowych

n Czytnik wysyła informacje do 
taga, odbiera i dekoduje 
informacje od taga oraz wysyła 
do systemu informatycznego 
celem dalszego przetworzenia

n Anteny zazwyczaj
montowane są na
– Wysięgnikach
– Futrynach
– Bramach



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 3/83/8

n Zalety
– Znacznie szybszy odczyt 

danych
– Możliwość odczytu ukrytego 

taga (uszkodzenia, umyślne 
usuwanie)

– „Technika antykolizyjna” –
możliwość szybkiego 
odczytania informacji z 
większej liczby tagów
jednocześnie (np. przy 
przejechaniu wózkiem 
pełnym zakupów)

– Eliminacja kradzieży 



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 4/84/8

n Zalety – c.d.
– „Inteligenta półka” -

wyposażona w czytniki 
rejestrujące zmianę stanu 
jej wypełnienia



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 5/85/8

n Zalety – c.d.
– Możliwość

stosowania 
rozwiązań
hybrydowych 
(dualnych) –
RFID + kod 
kreskowy



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 6/86/8



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 7/87/8

nWady
– Konieczne inwestycje w infrastrukturę
– Wysokie koszty jednostkowe (min. 0,10 EUR) –

szacuje się, że maksymalny szeroko 
akceptowalny koszt to 0,02-0,05 EUR

– „Zajęte miejsce” przez system kodów kreskowych 
(tańszy, masowo rozpowszechniony i globalnie 
znormalizowany)



RFID (RADIO FREQUENCY RFID (RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION)IDENTIFICATION) 8/88/8

nSystemy RFID testują
– Producenci

• Gillette
• Procter & Gamble

– Sieci handlowe
• Wal-Mart
• Tesco
• Metro
• Marks & Spencer



EDIEDI ((ELECTRONIC DATA ELECTRONIC DATA 
INTERCHANGE) jako przykINTERCHANGE) jako przykłład A2Aad A2A

n Bezpośrednia (A2A, z aplikacji do aplikacji) wymiana 
informacji/dokumentów handlowych w postaci 
powszechnie akceptowanych standardów 
elektronicznych komunikatów pomiędzy różnymi 
partnerami:
– Dostawcami
– Producentami
– Odbiorcami
– Bankami
– Ubezpieczycielami
– Agencjami rządowymi
– Itp.



Istota EDIIstota EDI 1/6 1/6 

Kupujący, korzystając z własnego systemu 
informatycznego, tworzy zamówienie w jego 
własnym wewnętrznym formacie



Istota EDIIstota EDI 2/62/6

Moduł konwersji tłumaczy je z formatu 
systemu informatycznego firmy, na wspólny 
dla całej sieci standardowy format EDI 



Istota EDIIstota EDI 3/63/6

Zamówienie, bez pośrednictwa człowieka, 
szybko i automatycznie, przesyłane jest 
poprzez sieć EDI do dostawcy



Istota EDIIstota EDI 4/64/6

Tutaj dokument jest tłumaczony z postaci EDI do 
formatu akceptowanego przez system 
informatyczny dostawcy



Istota EDIIstota EDI 5/65/6

W ten sposób obie firmy posiadają zamówienie 
- każda w formacie swojego, wewnętrznego 

systemu informatycznego



Istota EDI 6/6Istota EDI 6/6

Wyeliminowanie konieczności przepisywania dokumentów 
przez człowieka sprawia, że wymiana danych jest szybka i 
bezbłędna



Automatyczne zamawianie 



Zalety EDIZalety EDI

n Umożliwia wymianę informacji bez konieczności jej 
powtórnego wprowadzania do systemów 
informatycznych adresatów

n Brak konieczności interwencji człowieka
– Mniej błędów
– Oszczędność etatów – niższe koszty

n Radykalny wzrost szybkości procesów wymiany 
informacji

n Rezultaty
– Redukcja kosztów
– Poprawa poziomu obsługi klienta



Standardy EDIStandardy EDI

n Każdy sposób porozumiewania się wymaga 
stosowania zrozumiałego dla obu stron języka

n Język EDI = standardy (krajowe, branżowe, 
uniwersalne)

n ONZ – uniwersalny standard UN/EDIFACT
– Efekt kompromisu użytkowników różnych standardów

– Duża złożoność komunikatów

n GS1 – uproszczony zestaw standardów 
EANCOM (podstandard UN/EDIFACT)



Wykorzystanie SSCC w powiWykorzystanie SSCC w powiąązaniu z EDIzaniu z EDI
1/21/2

n Producent po otrzymaniu zamówienia od swojego klienta 
kompletuje zamówiony towar, tworząc jednostkę
logistyczną z etykietą zawierającą SSCC

n Zanim nastąpi fizyczna dostawa towaru, dostawca wysyła 
do odbiorcy komunikat EDI „Awizo wysyłki”
– numer SSCC 
– informacje o zawartości przesyłki
– Numery identyfikacyjne produktów
– Ilość towaru w każdej jednostce logistycznej
– Ostateczne miejsce dostawy towaru

– Itp.

Źródło: L. Wicki



Wykorzystanie SSCC w powiWykorzystanie SSCC w powiąązaniu z EDIzaniu z EDI
2/22/2

n Awizo producenta jest u odbiorcy porównywane ze 
złożonym zamówieniem i przekazywane do bazy 
danych

n Komunikat EDI znacznie wyprzedza nadejście 
dostawy
– odbiorca może odpowiednio zareagować, jeżeli występują

rozbieżności pomiędzy towarem zamawianym a otrzymanym.

n Kiedy dostawa nadejdzie, odczytywane są numery 
SSCC, oprogramowanie uruchamia procedurę
płatności i uaktualnia stany magazynowe

Źródło: L. Wicki



Schemat przepSchemat przepłływu informacji z ywu informacji z 
uużżyciem SSCC i EDIyciem SSCC i EDI

 

Źródło: L. Wicki



Internet a doskonalenie Internet a doskonalenie łłaańńcucha dostawcucha dostaw

Faza Korzyści z internetu

Zaopatrzenie n internetowe katalogi dostawców – możliwość porównywania ofert z 
całego świata
n porównywarki cenowe
n aukcje elektroniczne
n błyskawiczne zamówienia pocztą elektroniczną
n monitorowanie procesu realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym

Produkcja n sterowanie procesami produkcyjnymi na odległość
n koordynacja multilokalnych procesów wytwórczych

Dystrybucja n pozyskiwanie klientów z całego świata
n eliminowanie pośredników
n aukcje elektroniczne
n szybki przepływ informacji
n natychmiastowa dostawa prodyktów cyfrowych (muzyka, książki, 
gazety, oprogramowanie, gry itp.)
n wyższa jakośc obsługi (np. monitorowanie przesyłki)



Koordynacja łańcucha dostaw – gra piwna



Cele koordynacji łańcucha dostaw

1. Maksymalizacja łącznego zysku łańcucha dostaw
2. Poprawa poziomu obsługi
3. Minimalizacja łącznych zapasów w łańcuchu dostaw
4. Uniknięcie skutków efektu nadmiernej reakcji (efekt 

bata na byka)
5. Płynny przepływ towarów w całym łańcuchu dostaw



Przyczyny braku koordynacji łańcucha dostaw

Konfliktowe cele różnych faz łańcucha dostaw
1. Każda faza ma innego właściciela i maksymalizuje swoje zyski

Zniekształcenie informacji przepływających między fazami ł. d.
1. Poszczególne fazy ł. d. nie dzielą się kompletnymi informacjami 

między sobą
2. Współczesne łańcuchy produkują szeroki zakres różnorodnych 

wyrobów. Trudności w koordynacji wymiany informacji z tysiącami 
dostawców i detalistów

Wyzwanie dla łańcuchów dostaw: osiągnięcie koordynacji 
mimo występujących wielu właścicieli w łańcuchu dostaw i 

zwiększonej różnorodności produktów

Koordynacja łańcucha dostaw



Efekt byczego biczaEfekt byczego bicza

• W literaturze przedmiotu analizując zniekształcenia informacji w 
ramach łańcucha dystrybucji wskazuje się na występowanie tzw. 
efektu byczego bicza. W teorii systemów określa się go mianem 
efektu motyla. 

• Niezależnie od przypisanej nazwy efekt ten polega na tym, iż małe 
zakłócenie warunków początkowych powoduje znaczne 
zakłócenia działania całego systemu poprzez wzmocnienia 
systemowe i sprzężenie zwrotne. 

• W łańcuchu logistycznym efekt ten ujawnia się poprzez przenoszenie 
wzmocnionych zmian popytu w kierunku do początku łańcucha. 

• Jego mechanizm wynika z marketingowego podejścia do potrzeb 
klienta oraz do jak najwyższego poziomu obsługi klienta, a także 
dążenia do racjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej 
przez firmy w poszczególnych ogniwach łańcucha logistycznego. 
Gotowość poszczególnych ogniw łańcucha do spełnienia oczekiwań
odbiorców sprawia, że każdy podmiot stara się zgromadzić ilość
produktu równą przewidywanej sprzedaży plus pewną rezerwę na 
wypadek nieoczekiwanych wahań popytu. 



Efekt byczego bicza
Efekt nadmiernej reakcji

Bull weep effect

Fenomen w łańcuchu dostaw spowodowany brakiem 
koordynacji polegający na rosnącej amplitudzie popytu 

od dolnej części łańcucha dostaw (klient) w górę
łańcucha dostaw (dostawcy)

Zmniejsza zyskowność łańcucha dostaw powodując, że 
zapewnienie określonego poziomu dostępności wyrobu 

staje się droższe



Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw



Efekt byczego biczaEfekt byczego bicza

Źródło: A. Pluta-Zaremba (2002): Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw. Gospodarka materiałowa i logistyka nr 2/2002.



Efekt byczego biczaEfekt byczego bicza



Efekt byczego biczaEfekt byczego bicza



Powody powstawania efektu byczego biczaPowody powstawania efektu byczego bicza

• Dążenie do jak najwyższego poziomu obsługi 
klienta. 

• Polityka składania zamówień i utrzymywania 
zapasów 

• Stosowanie przez przedstawicieli handlowych 
zasady wypychania zamówień

• Indywidualne prognozowanie  popytu  przez 
każdego  uczestnika łańcucha

• Manipulowanie cenami. 
• Racjonowanie i braki produktów. 



Skoordynowany łańcuch dostaw



• Podporządkowanie celów i inicjatyw różnych obszarów 
funkcjonalnych oraz faz wspólnemu celowi łańcucha dostaw
– Regulowanie decyzji i inicjatyw między obszarami funkcjonalnymi i fazami
– Odpowiednia polityka cenowa
– Zmiana „sprzedaży do detalisty” na „sprzedaż przez detalistę”

• Poprawa akuratności informacji
– Wymiana informacji o poziomie sprzedaży
– Kooperacyjne prognozowanie i planowanie
– Wprowadzanie jednego punktu sterowania uzupełnieniem

• Poprawa operacyjnego działania pod kątem redukcji czasów realizacji 
i wielkości partii

• Ustalanie strategii cenowej dla stabilizacji zamówień
– Zastąpienie rabatów ilościowych stałymi niskimi cenami
– Stabilizacja cen dla ograniczenia zakupów wyprzedzających 

• Budowa zaufania i strategicznego partnerstwa w łańcuchu dostaw

KOORDYNACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW
Sposoby koordynacji łańcucha dostaw



Podporządkowanie celów i inicjatyw różnych 
obszarów funkcjonalnych oraz faz wspólnemu

celowi łańcucha dostaw
Odpowiednia polityka cenowa



• Stosowanie dwuczęściowych taryf przez producenta dla 
uzyskania maksymalnego łącznego zysku producenta i detalisty
– Producent obciąża detalistę roczną opłatą (franchise fee) równą

swojemu zyskowi i sprzedaje wyroby detaliście w ciągu roku po 
swoich kosztach. Zysk detalisty nie ulega zmianie ale producent 
uzyskuje większy zysk niż w przypadku braku koordynacji

Podporządkowanie celów i inicjatyw różnych obszarów funkcjonalnych oraz faz 
wspólnemu celowi łańcucha dostaw

Polityka cenowa dla koordynacji



Przykład: Producent wprowadza nowy produkt, mało konkurentów i cena z jaką
detalista sprzedaje nowy produkt wpływa na popyt.
Założenie: Roczny popyt detalisty jest wynikiem krzywej popytu: 360000 -
60000p; gdzie p - cena. Koszt produkcji u producenta 2 zł/szt. Producent musi 
ustalić cenę dla detalisty a detalista cenę dla klienta.
Przypadek 1. Producent i detalista ustalają ceny niezależnie od siebie. Dla 
detalisty optymalną ceną będzie 5 zł/szt. A dla producenta 4 zł/szt. Łączny popyt 
rynku w tym przypadku, wyniesie 360000 - 60000x5= 60000 szt. Zysk detalisty 
wyniesie 60 000 zł; zysk producenta natomiast 120 000 zł.
Przypadek 2. Producent i detalista koordynują ceny. Detalista ustala cenę p= 4 
zł; popyt wyniesie 120000 szt. Łączny zysk łańcucha dostaw 120000 x (4 - 2) = 
240 000 zł. 
Wniosek: ustalając cenę indywidualnie Ł. D. traci 60000 zł zysku.

Podporządkowanie celów i inicjatyw różnych 
obszarów funkcjonalnych oraz faz wspólnemu

celowi łańcucha dostaw
Polityka cenowa dla koordynacji w przypadku produktów o dużej sile 

rynkowej (nowy pożądany przez rynek produkt)



Przykład: Łączny zysk Ł.D., gdy koordynacja obejmuje producenta i 
detalistę wynosi 240000 zł, przy cenie u detalisty 4 zł/szt.           
Zysk osiągany przez detalistę gdy obie fazy nie są koordynowane 
wynosi 60 000 zł.
Producent dla koordynacji może wprowadzić dwuczęściową taryfę, 
w ramach której detalista jest obciążany opłatą roczną 180 000 zł i 
kosztem materiału 2 zł/szt.
Detalista zmaksymalizuje swój zysk, jeżeli będzie sprzedawać po 
cenie p = 4 zł/szt. Wtedy jego roczna sprzedaż wyniesie 360000 -
60000 p = 120000 szt, a zysk 60000 zł. Producent natomiast, 
osiągnie zysk 180 000 zł przy kosztach materiału 2 zł/szt.

Stosowanie dwuczęściowych taryf przez producenta 
dla uzyskania maksymalnego łącznego

zysku producenta i detalisty



Przykład koordynacji w oparciu o rabaty ilościowe:
120 000 szt jest sprzedawane na rok gdy łańcuch dostaw jest 

koordynowany. Producent musi zaoferować detaliście rabat od tej 
ilości aby zmotywować go do nabycia takiej ilości. Jeżeli wielkość
nabywana przez detalistę jest mniejsza niż 120 000 szt/rok, 
producent oferuje cenę p = 4 zł/szt. Jeżeli ilość nabywana jest 
równa lub większa niż 120 000 szt/rok, cena wynosi pp = 3,5 zł/szt. 
Wtedy dla detalisty optymalną wielkością zamówienia jest 120 000 
szt/rok przy ustaleniu ceny dla klienta 4 zł/szt.

Łączny zysk detalisty: (360 000 – 60 000p) (p – pp) = 60 000 zł
Łączny zysk producenta: 180 000 zł
Łączny zysk łańcucha dostaw: 240 000 zł

Stosowanie rabatów ilościowych bazujących na wielkości rocznego 
zamówienia



Podporządkowanie celów i inicjatyw obszarów 
funkcjonalnych oraz faz wspólnemu celowi łańcucha d.

Rabaty ilościowe dla produktów powszednich (przykład)

Popyt P = 10 000 szt./miesiąc

Detalista:
Koszt zamówienia kz = 100 zł
Koszt utrzymania ku = 20% c
Cena zakupu towaru c = 3 zł
EOQ = 6324 szt.
Koszty łączne = Kz+Ku = Kł =3795 zł/rok

Producent
Koszt realizacji zamówienia kz = 250 zł
Koszt utrzymania ku = 20% kp
Koszt produkcji = 2 zł/szt.
Q = 6324 szt.
Koszty łączne = Kz + Ku = Kł = 6009 zł
Koszty zamawiania Kz = 4744 zł
Koszty utrzymania Ku = 1265 zł

Łańcuch dostaw
Koszty łączne w łańcuchu dostaw Kłł = 9804 zł
Minimalne łączne roczne koszty w łańcuchu dostaw Kłł min = 9165 zł przy
wielkości partii zakupowej detalisty Qopt = 9165 szt.
Koszty detalisty 4059 zł, koszty producenta 5106 zł (obniżka o 903 zł)
Motywacja dla detalisty do zwiększenia partii zamówienia - Rabat ilościowy od 
producenta: Q' < 9165szt. cena c = 3 zł; Q">   9165szt. cena c = 2,9978 zł
Producent „zwraca" detaliście (120000szt.x0,022) = 264 zł w ramach rabatów, 
ale zysk producenta oraz zysk łańcucha dostaw wzrasta o 638 zł



Podporządkowanie celów i inicjatyw różnych obszarów funkcjonalnych oraz faz 
wspólnemu celowi łańcucha dostaw

Zmiana „sprzedaży do detalisty” na „sprzedaż przez detalistę”

• Cel: zredukować skłonność sprzedawcy do „wypychania” produktu 
do detalisty aby zmniejszyć efekt nadmiernej reakcji

• Sprzedawca powinien preferować i dążyć do utrzymania stabilnego 
poziomu sprzedaży w danym horyzoncie planowania sprzedaży

• Sprzedawca nie powinien stymulować zakupy w przód i będące 
tego efektem fluktuacje w zamówieniach

• Kadra sprzedająca w danym przedsiębiorstwie powinna przestawić
się ze „sprzedaży do detalisty” na „sprzedaż przez detalistę”



• Brak wymiany informacji miedzy fazami łańcucha dostaw
• Prognozowanie oparte na zamówieniach a nie na popycie klienta 

ostatecznego
• Długie czasy realizacji uzupełnienia zapasów 
• Duże wielkości partii
• Racjonowanie zamówień prowadzące do większych wielkości 

zamówień
• Rabaty ilościowe oraz promocje stymulujące zakupy w przód
• Brak zaufania między uczestnikami łańcucha dostaw

KOORDYNACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW
Bariery



Metody, techniki, narzędzia koordynacji

• dzielenie się informacjami 
• ciągłe uzupełnianie zapasów (Continous Replenishment Process - CRP)
• automatyczne zamawianie (Automated Store Ordering – ASO) -

wykorzystanie elektronicznych punktów sprzedaży (Electronic Point of
Sales – EPOS)

• przeładunek kompletacyjny (Cross Docking)
• technika kooperacyjnego planowania, prognozowania i uzupełniania 

zapasów (Collaborated Planing, Forecasting & Replenishment - CPFR)
• zarządzanie zapasami przez dostawcę (Vendor – Management Inventory

- VMI)
• każdego dnia niskie ceny (Everyday Low Price - EDLP)



§Racjonowanie 
produktów na podstawie 
sprzedaży w przeszłości

§Dzielenie się danymi o sprzedaży, 
dostępności towarów i poziomie 
zapasów

„Gra” w sytuacji 
braku produktów

§Codziennie niskie ceny 
(EDLP)
§Rachunek kosztów 
działań (ABC)

§Ciągłe uzupełnianie 
zapasów (CRP)

Manipulacje 
cenowe –
promocje, rabaty 
cenowe

§Redukcja stałych 
kosztów obsługi 
zamówień poprzez 
stosowanie EDI
§Automatyczne 
zamawianie (ASO)

§Zamówienia 
obejmujące różne 
pozycje asortymentowe
§Konsolidacja ładunków
§Zakup zewnętrznych 
usług logistycznych

§Elektroniczna wymiana danych 
(EDI)
§Przekazywanie zamówień przez 
Internet

Grupowanie 
zamówień –
większe jednostki 
ładunkowe

§Redukcja czasu 
realizacji zamówienia
§Kontrola zapasów na 
poszczególnych 
szczeblach kanału 
dystrybucji

§Zarządzanie zapasami 
przez dostawcę (VMI)
§Dzielenie się informacją
§Zbieranie danych o 
popycie na najniższych 
szczeblach kanału

§Zrozumienie dynamiki systemów
§Wykorzystywanie danych o 
popycie z punktów detalicznych
§Elektroniczna wymiana danych 
(EDI)
§Internet
§Automatyczne zamawianie (ASO)

Prognozowanie 
oparte na 
zamówieniach a 
nie na popycie 
klienta 
ostatecznego

Działania operacyjneStabilizacja łańcucha 
dystrybucji

Przepływ informacji
Zjawiska 

prowokujące efekt 
bata na byka

Metody zapobiegające efektowi byczego bicza



Gra piwnaGra piwna

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Jay W. Forrester przygotował dla 
swoich studentów na MIT (Massachuset Institute of Technology) Grę Piwną (ang. 

Beer Game) bazująca na doświadczeniach z projektu realizowanego dla GE. 
Plansza Gry Piwnej ilustruje typowy łańcuch dostaw obejmujący cztery sektory –

sprzedaż, hurtownia, dystrybucja, browar. Każdy z graczy zarządza jednym z 
obszarów. Mimo, ze gra jest dużo prostsza aniżeli rzeczywisty łańcuch dostaw, 

gracze doświadczają podobnych problemów jak w rzeczywistości. 


