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Streszczenie

W pracy przedstawiono specyfikę logistycznej obsługi 
klienta oraz wskazano na jej centralne miejsce w sferze działań 
logistycznych. Zaprezentowane zostały przykłady potwierdzające 
stwierdzenie, że produktem logistyki o kluczowym znaczeniu jest 
należyta obsługa klienta.

Wprowadzenie1. 

W ostatnich latach obserwuje się szerokie zainteresowanie nauki oraz 
praktyki gospodarczej problematyką logistyki. Logistyka jest już obecna  
w większości polskich przedsiębiorstw, choć poziom zarządzania logistycznego 
jest wciąż jeszcze bardzo zróżnicowany.

Celem opracowania jest określenie uwarunkowań organizacji sfery 
logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. 

Rola i znaczenie logistycznej obsługi klienta2. 

Wielu autorów podjęło próbę zdefiniowania logistyki, nie ma jednak 
uniwersalnej, powszechnie przyjętej definicji tego pojęcia. Zarówno  
w literaturze zagranicznej, jak i krajowej akcentowane są różne znaczenia 
logistyki. Niestety występuje jeszcze dość znaczne zamieszanie w zakresie 
terminologii. 

W wielu definicjach logistyki wyraźnie podkreślany jest aspekt obsługi 
klienta (tabela 1).
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Tabela 1. Przegląd wybranych definicji logistyki

Autor definicji Definicja

F. J. Beier  
K. Rutkowski

Przez logistykę rozumie się z reguły pojęcie oznaczające 
zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, które 
mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do 
miejsc finalnej konsumpcji, jak również związaną z nimi 
informacją w celu zaoferowania klientowi odpowiedniego 
poziomu obsługi po rozsądnych kosztacha.

Council of 
Logistics 
Management

Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontroli 
wydajnego i oszczędnego przepływu i magazynowania 
surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz związanych 
z tym informacji od punktu dostawy do punktu odbioru, 
odpowiednio do wymagań klientab.

European 
Logistics 
Association

Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, 
kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytworzenia 
i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego 
odbiorcy, w celu zaspokojenia wymagań rynku, przy 
minimalnym zaangażowaniu kapitałuc.

R.D.Shapiro,  
J.L. Heskett

Logistyka to zapewnienie dostępności właściwego produktu 
we właściwej ilości, we właściwym czasie, właściwej jakości, 
właściwej wartości, właściwym miejscu, właściwemu 
klientowi, we właściwej cenied.

C.Bozarth,  
R.B. Handfield

Logistyka to część procesu łańcucha dostaw, która 
zajmuje się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą 
sprawnego i efektywnego przepływu dóbr, usług  
i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia 
do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb 
konsumentówe.

Źródło: opracowanie własne.

a Beier F. J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1995, s. 16.
b Klepacki B., Logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa gospodarki polskiej, http://www.wnp.
pl/artykuly/logistyka-jako-potrzeba-i-szansa-rozwojowa-gospodarki-polskiej,6134_0_0_0_0.
html, (dostęp z dnia: 02.06.2011).
c Ibidem.
d Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 52.
e Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
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Obsługa klienta zajmuje jedno z najważniejszych miejsc wśród sfer 
działań logistycznych. Zadowolenie klienta z zaoferowanego mu produktu/
usługi wywiera pozytywny wpływ na kształtowanie jego lojalności 
wobec przedsiębiorstwa. „Lojalność z kolei przekłada się na utrzymanie 
konsumentów. Nawet niewielka poprawa wskaźnika utrzymania klientów ma 
znaczący wpływ na generowany przez przedsiębiorstwo zysk”1. To właśnie 
klient generuje dla przedsiębiorstwa przychód, w związku z tym cały łańcuch 
działań logistycznych powinien być nakierowany na właściwą obsługę klienta. 
Przedsiębiorcy zapewniając między innymi właściwy towar, we właściwym 
czasie, we właściwym miejscu, właściwej jakości, we właściwej ilości i po 
właściwej cenie tworzą warunki do zadowolenia odbiorcy. Przyjmując te 
działania za cel zarządzania logistycznego, można uznać, iż „produktem 
logistyki jest należyte obsłużenie klienta”2 a poziom logistycznej obsługi 
klienta może być często czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej 
przedsiębiorstw na rynku.

Według K. Rutkowskiego obsługa klienta to zdolność systemu 
logistycznego do zaspokajania potrzeb klientów pod względem czasu, 
niezawodności, komunikacji i wygody3.

D. Kempny postrzega obsługę klienta jako umiejętność lub zdolność 
zaspakajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca 
zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form 
aktywności logistycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzania 
zapasami, informacją i opakowaniami. Obsługa klienta do tego stopnia nadaje 
sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym, że jest współcześnie 
nazywana logistyką klienta4.

J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. langley Jr. przyjęli, że obsługa klienta 
to proces zapewniania przewagi konkurencyjnej i tworzenia dodatkowych 
korzyści przez łańcuchy dostaw w celu maksymalizacji wartości całkowitej 
dla ostatecznego klienta5.

S. Krawczyk zdefiniował obsługę klienta jako zbiór zadań, w których 
z różnym stopniem zaangażowania (od pasywnego w okresach oczekiwania 
do aktywnego w okresach wykonywania określonych czynności) uczestniczą 

1 Pluta A., Fizyczna dystrybucja kluczem do sukcesu sprzedaży internetowej, [w:], Rutkowski K. 
(red.), Logistyka on-line, PWE, Warszawa 2002, s. 132. 
2 Kapusta F., Logistyka, Terra, Poznań-Wrocław 2000, s. 33.
3 Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana metody, techniki, analizy, cz. II., 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s. 464.
4 Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
5 Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, op. cit, s. 156.
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zarówno sprzedający, jak i klient6.
Mimo, iż nie ma powszechnie przyjętej definicji obsługi klienta, można ją 

pojmować na trzy sposoby7:
obsługa klienta jako określone działania.•  Oznacza to, że obsługa 
klienta jest szczególnym zadaniem, które firma musi wykonać w celu 
zaspokojenia potrzeb klienta;
obsługa klienta jako pomiar wykonania działań.•  W tym przypadku 
obsługa klienta rozpatrywana jest w kategoriach określonych 
mierników realizacji wyników działań; 
obsługa klienta jako filozofia.•  Na tym poziomie rozumienia obsługa 
klienta urasta do rangi zobowiązania, za które odpowiedzialna jest 
cała firma. To zapewnienie klientowi satysfakcji dzięki możliwie 
najlepszej obsłudze.

Analiza powyższych definicji nasuwa następujący wniosek, zagadnienie 
obsługi klienta ma wiele wymiarów i jest bardzo złożone. Przedsiębiorstwo 
musi w pełni kontrolować jej liczne elementy poprzez efektywne zarządzanie 
logistyczne. Wysoki poziom logistycznej obsługi klienta może stać się 
strategicznym sposobem wyróżnienia firmy wśród konkurentów.

logistyczną obsługę klienta można rozpatrywać według czterech 
głównych elementów8:

czas,• 
niezawodność,• 
komunikacja,• 
wygoda.• 

Czas, czyli czas upływający od momentu złożenia zamówienia do 
momentu otrzymania produktu przez klienta. Realizacja zamówienia składa się 
z: przekazania przygotowanego zamówienia do sprzedawcy (order transmittal), 
opracowania zamówienia (order processing), przygotowania zamówionych 
towarów do wysyłki (order preparation) oraz wysłania zamówionych towarów 
(order shipment). 

W zarządzaniu logistycznym zapewnienie danego standardu czasu dostawy 
jest bardzo istotnym osiągnięciem. Można również dostrzec jego wpływ na 
sprawność obsługi, która z kolei wpływa na korzyści klienta (tj. na ponoszone 
przez niego koszty zapasów), na system logistyczny oraz pozycję rynkową 
sprzedawcy. Samo pojęcie czasu znaczy jednak niewiele, jeśli nie rozpatruje 
się go w kontekście niezawodności.

6 Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 236.
7 Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, op. cit., s. 155.
8Ibidem, s. 156-163.
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Niezawodność obejmuje prawidłową realizację oraz terminowość 
dostaw. W ramach niezawodności wyróżnia się: cykl, zabezpieczenie dostawy, 
właściwie zrealizowane zamówienia. Wiele analiz dowodzi, że niezawodność 
dostaw jest najważniejszym elementem w obsłudze klienta.

Komunikacja z klientami ma bardzo duże znaczenie w monitorowaniu 
niezawodności obsługi klienta. Musi ona jednak odbywać się w obu kierunkach. 
Sprzedawca powinien przekazywać klientowi szczególnie ważne informacje 
dotyczące obsługi logistycznej. Klient z kolei może pytać np. o datę dostawy, 
przewoźnika czy trasę.

Komunikacja to również przepływ dokumentów między stronami. 
Fizyczny przepływ dokumentów jest bardzo często krytycznym elementem 
realizacji procesu obsługi.

Wygoda podkreśla, że poziomy obsługi logistycznej powinny być 
różne. Jest ona ściśle związana ze zróżnicowanymi wymaganiami klientów. 
Ponieważ różni klienci mają różne wymagania względem poziomu obsługi, 
system obsługi powinien być elastyczny, aby mógł się dostosować do tych 
potrzeb. Elastyczność obsługi klienta jest jednak uzasadniona dla wybranych 
klientów, gdy relacja korzyści dla przedsiębiorstwa i kosztów związanych  
z zapewnieniem niepowtarzalnego poziomu obsługi dostosowanego do każdej 
konkretnej sytuacji jest dodatnia.

Ustalenie podstawowych zasad obsługi oraz określenie mierników 
poziomu obsługi klienta są podstawą sformułowania zobowiązań własnych, 
jakich przedsiębiorstwo zamierza dotrzymywać w kontaktach z klientami. 
„Część tych zobowiązań ma charakter zleceń wewnętrznych skierowanych 
do własnego personelu, część zaś - deklaracji zewnętrznych kierowanych 
jako informacje do klienta. Deklaracje zobowiązań powinny być czynnikiem 
wzbudzającym zaufanie klienta do firmy, a jednocześnie powinny wykluczać 
nierealistyczne oczekiwania klienta”9. 

Powyższe elementy zalicza się do elementów transakcyjnych, czyli 
decydujących o sprawnym i zgodnym z oczekiwaniami klienta przeprowadzeniu 
transakcji – od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania 
produktu10. Z pełnym przekonaniem można je nazwać logistycznymi. Nie są 
to jednak wszystkie elementy ważne w obsłudze klienta. Istotne jest także to, 
co dzieje się przed i po transakcji.

9 Krawczyk S., Zarządzanie procesami…, op. cit., s. 240.
10 Kempy D., Logistyczna obsługa…, op. cit., s. 24.
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Elementy przedtransakcyjne obejmują11:
sformułowanie na piśmie polityki obsługi, kontrolę jej zrozumienia  • 
i stopnia szczegółowości,
dostępność dla klientów,• 
strukturę organizacyjną firmy obsługującej,• 
elastyczność systemu,• 
szkolenia praktyczne i seminaria mające dopomóc klientom  • 
w doskonaleniu zarządzania zapasami, zamawianiu lub 
pośrednictwie12.

Elementy, o których mowa wyżej nie mają wprawdzie większego związku 
z rutynowymi czynnościami logistycznymi, lecz w istotny sposób wpływają 
na wielkość sprzedaży produktów.

Elementy potransakcyjne obejmują z kolei13:
instalację, gwarancje, zamiany, reperację i dostawę części,• 
obserwację produktu w eksploatacji, konsumpcji lub osobistym • 
użytkowaniu,
reklamacje, skargi i zarzuty.• 

Usługi potransakcyjne zapewniają klientom prawidłowe użytkowanie 
produktów. Dostawcom i producentom pozwalają stwierdzić, czy sprzedany 
produkt funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem, z chwilą, gdy klient zaczyna 
go użytkować.

W logistyce największą uwagę poświęca się jednak elementom 
transakcyjnym, ale to dopiero uwzględnienie wszystkich grup elementów 
tworzy profesjonalną obsługę klienta na naprawdę wysokim poziomie.

Po ustaleniu najważniejszych elementów obsługi klienta powinien nastąpić 
systematyczny pomiar ich wykonania. W logistyce ważnym zagadnieniem jest 
konstrukcja mierników określenia poziomu obsługi klienta.

Prezentacja wyników badań 3. 

W 2009 roku przeprowadzono badania empiryczne w formie studium 
przypadku w dwóch wybranych celowo przedsiębiorstwach. Badaniem objęto 
przedsiębiorstwo produkcyjne z regionu łódzkiego oraz przedsiębiorstwo 
handlowe z regionu mazowieckiego. 

metodą badawczą był wywiad z osobami odpowiedzialnymi za logistykę 
w analizowanych przedsiębiorstwach. W przedsiębiorstwie produkcyjnym, 

11 Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 44.
12 Kempy D., Logistyczna obsługa…, op. cit., s. 25.
13 Ibidem, s. 26.
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wywiad przeprowadzono z Kierownikiem Działu Logistyki jednego z trzech 
zakładów produkcyjnych, a w przedsiębiorstwie handlowym z Koordynatorem 
ds. Logistyki Oddziału Mazowieckiego.

W przeprowadzonych badaniach wybrani respondenci udzielili 
odpowiedzieli na 14 przygotowanych pytań. Tematyka wywiadu dotyczyła  
 
organizacji logistyki, ocenie poddano także system logistycznej obsługi 
klienta. W trakcie wywiadu zapoznano się z procedurą logistycznej obsługi 
klienta oraz obowiązującymi w badanych przedsiębiorstwach standardami 
obsługi.

Rysunek 1 prezentuje przebieg procesu od złożenia zamówienia do 
dostarczenia towaru do klienta realizowany w Kolporter Service.

Rysunek 1. Schemat procedury logistycznej obsługi klienta w Kolporter Service

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy Biura Sprzedaży sporządzają listy klientów dla każdego 
sprzedawcy. Po otrzymaniu list, sprzedawcy mają za zadanie skontaktować się 



426 Sylwia Flaszewska

z poszczególnymi klientami, z ustalonych wcześniej regionów, w konkretne 
dni tygodnia. Kontakt odbywa się za pomocą faksu, telefonu bądź poczty 
elektronicznej. Następnie opracowywane są harmonogramy zamówień. 
Kolejny etap to wygenerowanie faktur lub W-zetek za pomocą odpowiednich 
narzędzi informatycznych, w Kolporter Service jest to program IHURT. 
Przygotowana dokumentacja przekazywana jest pracownikowi spedycji, który 
zleca zmówienie do kompletacji. Po kompletacji zamówienie przekazywane 
jest do boxu konkretnego dostawcy, a następnie trafia do klienta.

Cała procedura logistycznej obsługi klienta oparta jest na zdefiniowanych 
standardach. W Kolporter Service przyjęto standardy przedstawione w tabeli 
2.

Tabela 2. System standardów obsługi logistycznej i mierników ich realizacji  
w przedsiębiorstwie Kolporter Service

Standardy mierniki

98% dostaw zrealizowanych na czas Doręczalność

24 h Czas realizacji zamówienia

Źródło: dane udostępnione z przedsiębiorstwa.

Mierniki ujęte w powyższej tabeli wyliczane są codziennie i raportowane 
do Koordynatora ds. Logistyki. W przypadku wystąpienia odchyleń od 
przyjętych standardów koordynator, stara się wyjaśnić przyczyny odchyleń  
i podjąć działania mające na celu poprawę wyników.

W organizacji produkcyjnej proces ten jest znacznie bardziej 
skomplikowany. W zdefiniowaniu standardów poziomu logistycznej obsługi 
klienta uczestniczyli sami klienci. Kilku klientów z każdego segmentu zostało 
poproszonych o dokładne zdefiniowanie oczekiwanych standardów obsługi. 
Pracownicy Działu Logistyki otrzymali również od swoich klientów rzetelne 
informacje na temat standardów poziomu obsługi klienta stosowanych przez 
konkurentów analizowanego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym  
w przedsiębiorstwie produkcyjnym z kapitałem zagranicznym ustalone zostały 
wewnętrzne standardy poziomu obsługi, zaprezentowane w tabeli 3.
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Tabela 3. System standardów obsługi logistycznej i mierników ich realizacji  
w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Standardy mierniki

96% zamówień zrealizowanych  
w terminie CRDD

Zamówienia muszą być realizowane  
z dokładnością do 100% Dokładność realizacji zamówień

10 dni od złożenia zamówienia  
do dostarczenia produktu do klienta Czas realizacji zamówienia 

Źródło: dane udostępnione z przedsiębiorstwa.

Pracownicy Działu Logistyki obliczają przy użyciu właściwych systemów 
komputerowych (SAP) w poniedziałek każdego tygodnia za tydzień poprzedni, 
a także w pierwszym tygodniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
następujące wskaźniki logistyczne:

CRDD – wskaźnik realizacji zamówień na czas,  • 
czas dostawy zamówień.• 

Kierownik Działu Logistyki ustala optymalny poziom wskaźników, który 
jest celem do osiągnięcia przy realizacji dostaw do klientów. Okresowo cele te 
są przeglądane i rewidowane w zależności od osiąganych wyników. Kierownik 
Działu Logistyki raportuje osiągnięte wyniki wskaźników logistycznych 
(zestawienie wyników logistycznych) do Dyrektora Zakładu. Następnie 
ustalane są przyczyny poniższych zdarzeń:

powstawania opóźnień realizacji zleceń sprzedaży w stosunku do • 
potwierdzonej daty dostawy,
realizacji zleceń sprzedaży niezgodnie z wymaganym przez klienta • 
terminem,
nie osiągania założonego poziomu wskaźników logistycznych.• 

Opracowany zostaje plan akcji korygujących z podaniem terminów  
i osób odpowiedzialnych za ich realizację. Wyniki logistyczne oraz plan akcji 
korygujących omawiane są na cotygodniowych spotkaniach logistycznych.
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Skuteczność osiągania zakładanego poziomu obsługi zależy od stopnia 
realizacji ustalonych i znanych klientom standardów obsługi, jak również od 
wahań sezonowych.

Produkcja wyrobów konsumenckich wytwarzanych w analizowanym 
przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi 
przerwy świąteczne, wakacyjne oraz planowane i nieprzewidziane remonty 
parku maszynowego. W przedsiębiorstwie oznaczają one wstrzymanie 
produkcji nawet do trzech tygodni. W związku z tym produkcja, wyrobów 
konsumenckich charakteryzuje się sezonowością w skali roku. Sezonowość 
produkcji pociąga za sobą sezonowość sprzedaży oraz zapasów. W miesiącach, 
w których produkcja ze względu na powyższe uwarunkowania jest niższa  
a zapotrzebowanie większe, wykorzystywany jest zapas.

Ze względu na zakres prowadzonej działalności, problem sezonowości 
nie dotyczy analizowanej organizacji handlowej Kolporter Service. Towary, 
których dystrybucją zajmuje się to przedsiębiorstwo są towarami, na które 
jest stałe zapotrzebowanie bez względu na porę roku, przerwy świąteczne 
czy wakacyjne. Jest to sytuacja o tyle korzystna z punktu widzenia logistyki, 
gdyż znacznie rzadziej zdarzają się odchylenia od przyjętych standardów 
logistycznych.

W kolejnej części wywiadu dyskusji poddany został temat badań 
satysfakcji klientów. Punktem wyjścia do ustalenia oczekiwań klientów  
w zakresie obsługi jest przeprowadzenie badań ankietowych. Najlepiej 
sprawdza się kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi, ułatwiający  
w znacznym stopniu porównywanie wyników. 

Koordynator ds. Logistyki z Kolporter Service dostrzega potrzebę 
przeprowadzania badań satysfakcji z poziomu obsługi, jednak jak dotychczas 
takie badania nie były prowadzone wśród klientów Kolporter Service.

W analizowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym badania satysfakcji 
klientów odgrywają bardzo istotną rolę. Narzędziem badania opinii klientów 
jest kwestionariusz ankiety, przeprowadzanej wśród wszystkich odbiorców 
produktów firmy, raz w roku, w celu zmierzenia i oceny poziomu ich 
satysfakcji.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w wyniku ankiety, kierownik 
Działu Logistyki opracowuje zestawienie wyników (tabela 4) oraz dokonuje 
ich analizy. Następnie opracowywany jest plan poprawy. Wyznaczona zostaje 
osoba odpowiedzialna za konkretne działania naprawcze oraz termin, w którym 
mają one zostać zakończone.
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Tabela 4. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2008 roku

logistyka Ważność Wyniki 08 Cel 08

Wiarygodność dostaw 3 3 4

Czas dostaw 3 2,67 3

Elastyczność dostaw 3 2,67 3

Minimalna ilość zamówienia 2 2 3

Zgodność dokumentacji wysyłkowej 2 3 4

Obsługa reklamacji 3 2,67 3

Bezpieczeństwo produktów podczas 
transportu (np. jakość w opakowaniach) 3 3 4

Informacje o wysyłkach 3 3 4

Dostęp do organizacji 3 3,33 4

Odpowiedzialność i szybkość reakcji 
personelu 3 3,33 4

Systematyczność konsultacji 3 3,67 4

Profesjonalizm personelu 3 3,67 4

Ogólna ocena logistyki 2,83 3,67 4

Podsumowanie ocen 2,83 3,05 3,69

Źródło: dane udostępnione z przedsiębiorstwa.

Udostępnione wyniki badań za rok 2008 stanowią, iż za ważne według 
opinii klientów przedsiębiorstwa produkcyjnego uznane zostały takie elementy 
logistycznej obsługi, jak:

minimalna wielkość zamówienia, • 
zgodność dokumentacji wysyłkowej.• 

Wszystkie pozostałe elementy, uwzględnione w kwestionariuszu ankiety, 
klienci uznali za bardzo ważne.

Wyznaczone cele różnią się od osiągniętych rezultatów, są to jednak 
różnice niewielkie, a przyznane oceny biorąc pod uwagę komplet odpowiedzi 
można uznać za satysfakcjonujące. 

Zarówno analizy wyliczanych wskaźników, jak i badania zadowolenia 
klientów stanowią doskonałą bazę informacji do kształtowania poziomu 
logistycznej obsługi klientów w firmie.
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W celu identyfikacji problemów z jakością logistycznej obsługi spytano 
respondentów, czy i jakie problemy dostrzegają i jak je rozwiązują. W tej 
kwestii odpowiedzi respondentów częściowo się powtórzyły. Respondenci 
zgodnie uznali, że problemem o kluczowym znaczeniu dla jakości logistycznej 
obsługi klienta jest nieterminowość dostaw.

Przyczynami nieterminowego dostarczania towaru do klienta są  
w przedsiębiorstwie produkcyjnym między innymi14:

niewiarygodność planów sprzedaży,• 
przerwy w produkcji,• 
problemy jakościowe w komponentach lub wyrobach gotowych,• 
braki magazynowe powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania • 
zapasami,
brak kontroli nad tworzeniem zleceń zakupu,• 
sprawy formalne i organizacyjne.• 

Rzadko zdarza się, że plany zakupu zgłaszane przez wszystkich klientów 
przedsiębiorstwa na cały rok zgadzają się z faktyczną sprzedażą w 100%.  
W związku z tym problemem jest ustalenie bezpiecznego zapasu na wypadek 
jakiegokolwiek odstępstwa od planu sprzedaży np. nieuwzględnionego  
w planie dodatkowego zamówienia. 

Drugim problemem o dużym znaczeniu dla właściwej obsługi 
logistycznej są przerwy w produkcji wynikające z przerw świątecznych, 
wakacyjnych oraz przeznaczonych na remonty parku maszynowego i awarie. 
O ile na te przewidziane przerwy produkcja może się wcześniej przygotować 
poprzez większy zapas, o tyle w przypadku nieprzewidzianych problemów 
mechanicznych z parkiem maszynowym czy to w firmie czy u dostawców, nie 
da się uniknąć nieterminowych dostaw.

W celu ich ograniczenia do minimum można podjąć następujące kroki:
ustalić szczegółowy plan przeglądów parku maszynowego i ściśle go • 
przestrzegać,
zwiększyć zapas części zamiennych do maszyn i urządzeń,• 
rozwijać system utrzymania ruchu i aktywizować zaangażowanie • 
wszystkich pracowników w obsługę konserwacyjną maszyn i urządzeń 
(Total Productive Maintenance).

System zakupowy obowiązujący w przedsiębiorstwie realizowany przez 
program SAP nie jest doskonały, zdarzają się sytuacje, w których nawet najlepszy 
program informatyczny zawodzi lub jest nieumiejętnie wykorzystywany.

14 Informacje pozyskane w trakcie wywiadu.
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W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z zamawianiem 
towaru można podjąć następujące kroki:

ograniczyć do minimum liczbę osób upoważnionych do tworzenia • 
zleceń zakupu,
dokładnie przeszkolić personel w zakresie procedury tworzenia • 
zleceń zakupu, jak też obsługi oprogramowania niezbędnego do ich 
tworzenia,
wprowadzać wszystkie zlecenia sprzedaży i zakupu do systemu • 
komputerowego.

Na nieterminowość dostaw może wpływać również, choć w małym stopniu, 
zaniedbanie spraw formalnych i organizacyjnych. Chodzi tu o sytuację, gdy 
np. wysyłka towaru opóźniona jest w wyniku braku kompletu dokumentów. 
W badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym takie zaniedbania zdarzają się 
sporadycznie.

W przypadku przedsiębiorstwa handlowego według opinii Koordynatora 
ds. Logistyki na nieterminowe dostawy wpływ ma między innymi:

opieszałość kierowców zatrudnianych w firmach transportowych, • 
współpracujących z Kolporter Service,
zawodność podwykonawców w zakresie transportu i konieczność • 
organizowania transportu zastępczego,
zmiany akcyzy lub brak dostępu do papierosów w niektórych • 
fabrykach,
braki towarów na magazynie,• 
braki formalne w dokumentacji.• 

Z analizy powyższych odpowiedzi respondentów, nasuwa się wniosek, 
że w większości przypadków nieterminowe dostawy, wynikają z błędów 
ludzkich, a produktem logistyki o najważniejszym znaczeniu jest należyta 
obsługa klienta. 

Podsumowanie4. 

We współczesnej logistyce zachodzą duże zmiany. Zarządzanie procesami 
logistycznymi nie jest proste, ponieważ od sprawności procesów logistycznych 
zależy zachowanie pozycji rynkowej oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
każdej firmy. 

Rozważania teoretyczne oraz przeprowadzone badania pozwalają na 
sformułowanie poniższych wniosków:
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organizacja logistycznej obsługi klienta może stanowić problem  • 
o kluczowym znaczeniu dla sprawnego i efektywnego zarządzania 
przedsiębiorstwem,
dla rozwoju zarządzania logistycznego poza bardzo istotnymi, • 
nowoczesnymi i adekwatnymi rozwiązaniami w zakresie całej 
struktury organizacyjnej ważniejszy jest rzeczywisty potencjał 
osobowy, rozwiązujący zadania i problemy logistyczne,
wraz ze wzrastającą konkurencją na rynku, znaczenie obsługi klienta • 
w uzyskiwaniu przewagi rynkowej firmy wciąż wzrasta,
w celu kreowania i rozwoju długotrwałych związków między • 
ogniwami łańcucha dostaw korzystne jest ustalenie i przestrzeganie 
mierzalnych standardów obsługi klienta.

25. DETERmINANTS OF lOGISTICS CUSTOmER 
SERVICE IN AN ENTERPRISE

Abstract

The present work illustrates the specific character of the logistic customer 
service and points at its central position in the area of logistic activity. The 
examples cited herein confirm the thesis that proper customer service is  
a logistic product of key importance.
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