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 strategia  cyfryzacji łańcucha dostaw end-to end 

 modele wzrostu wartości  (AS-IS   TO-BE) | digital twin | 
łańcuch wartości | modele biznesowe 

 cyfryzacja procesów, zasobów i produktów 

 technologie cyfrowej automatyzacji, identyfikacji, 
lokalizacji i monitorowania

 algorytmizacja procesów, adaptacyjne uczenie się, 
sztuczna inteligencja 

 integracja/skomunikowanie systemów w łańcuchu dostaw

 systemy globalnej/transgranicznej komunikacji i standardy 
wymiany danych

 platformy cyfrowe | transakcyjne, rejestry globalne

AGENDA



Odbiorcy

- sprzedaż
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Dostawcy dostawy
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magazynowanie 

Produkcja

gospodarka 

materiałowa
proces 

produkcji 

utrzymanie 

ruchu 

logistyka produkcji  /zapasy, transport /

Dystrybucja

obsługa 

zamówień 

dostawy

transport 
zapasy

magazynowanie 

Kooperanci

Operatorzy logistyczni

Wzrost   strumienia  wartości  

Informatyzacja
Automatyzacja

Cyfrowy produkt
Globalny rynek

Big Data
Systemy Czasu 
Rzeczywistego
Sztuczna Inteligencja

Widoczność, 
standardy, 
integracja, IoT, 
M2M, V2V, V2C 

Planowanie  
współdzielenie, 
re-używalność 

Analiza i 
zarządzanie 
wartością 

 ważona rentowność aktywów
 rotacja zapasów
 ważony wzrost dochodu
 CSR

Gartner Supply Chain Top 25

 efektywność procesu
 jakość produktu (wyrobu, usługi) 

terminowość dostaw
 konkurencyjność i ceny
 jakość infrastruktury
 możliwość identyfikacji i 

śledzenia

Logistics Performance Index
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STRATEGIA WZROSTU WARTOŚCI



 skrócenie czasu realizacji procesów
 poprawa sprawności procesów
 wzrost liczby operacji w czasie 

rozliczeniowym (rotacja aktywów)

CZAS  OPERACJI

JAKOŚĆ, ZGODNOŚĆ 
NIEZAWODNOŚĆ

KOSZTY  - WYNIKI

WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW

USŁUGI -
PRZYCHODY

 Wzrost jakości zmniejszenie liczby błędów w 
procesach – przyjęć, identyfikacji, 
sortowania, wydań

 zmniejszenie nieterminowości, opóźnień, 
niezgodności ilościowych i lokalizacji

 zmniejszenie liczby reklamacji i wskaźników 
reklamacyjności

 wzrost konkurencyjności wg jakości i 
niezawodności dostaw

 Obniżenie kosztów na proces, produkt, 
przesyłkę, usługę, klienta

 Wzrost efektywności procesów i zasobów
 Poprawa wyników finansowych (rentowność  

zasobów, cykl operacyjny, cykl kapitału)

 wzrost poziomu wykorzystania 
stanowisk, urządzeń, ludzi, powierzchni 
i przestrzeni

 poprawa rotacji zasobów (przepływu i 
przychodu z zasobów)

 wzrost zdolności operacyjnej wykonania

 wzrost poziomu wykonania – wzrost 
zakresu i ilości sprzedaży produktów

 wzrost konkurencyjności operacyjnej –
krótszy czas realizacji, dogodne warunki 
dostaw

 wzrost przychodów ze sprzedaży z 
możliwością obniżenia ceny

1

3

2 45
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OCENA  |   MODEL WZROSTU WARTOŚCI



System controlingu operacyjnego 

analizy wartości

Planowanie, budżetowanie, reagowanie
Warianty, scenariusze, modele biznesowe
Zasady, kryteria, normatywy
Systemy, narzędzia, procedury

Procesy gospodarcze w  przedsiębiorstwie

i  w jego łańcuchach ostaw

Ludzie

Kapitał

Środki trwałe

Organizacja i  

metody działania

Wyroby

Usługi

Kształtowanie i alokacja 
zasobów

Kształtowanie i 
alokacja procesów

Koszty produktów, procesów i zasobów Przychody ze sprzedaży
Wynik  

finansowy

Zwrot z inwestycji

(ROI)

Zainwestowany kapitał

Ośrodek 

odpowiedzialności 

za koszty

Ośrodek 

odpowiedzialności 

za przychody

Ośrodek 

odpowiedzialności 

za zysk

Ośrodek 

odpowiedzialności 

za inwestycje

Analiza wartościAnaliza procesów
i zasobów

Koszty  zasobów 

wg zakładowego 

planu kont

Koszty kalkulowane na procesy i produkty

Grupy

produktów

Sprzedaż ogółem Koszty 

sprzedaży

Zysk 

produktu

Rentowność 

sprzedażyIlość cena Wartość

j.m. zł zł zł zł %

A 26.540 73,28 1.944.848 1.720.048 224.800 11,56

B 19.400 57,50 1.115.500 911.300 204.200 18,31

Wielkość rynku
Udział w rynku
Ocena i satysfakcja 

Klienta
Potrzeby Klienta

czas,   

liczba działań, 

ilość zużytych

zasobów

Ponoszone 

koszty

Zaopatrzenie Logistyka 

produkcji
Dystrybucja

Koszty działań i zasobów logistyki

wartość  materiałów

Wartość  produktu 

dostarczonego 

klientowi

Koszty 

operacyjne

Koszty finansowe

MPK  054  Magazyn

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i 

energia

402 Usługi transportowe

403 Usługi remontowe

404 Usługi pozostałe

405 Wynagrodzenia

…….

RSS: 
- przekazanie 

zamówień do Działu 
Handlowego

3

PHH: 
- zbieranie 

zamówień od 
odbiorców

1

RSS: 
- weryfkacja 
zamówień 

2

Dział Handlowy: 
- Ustalenie 
dostępności 
asortymentu

4

Czy wyrób jest 
na magazynie?

Dział Handlowy: 
- Sprawdzenie stanu 
zobowiązań klienta

7

Czy klient jest 
rozliczony?

Dział Handlowy: 
- kontakt bezpośredni 

z klientem

8

Czy klient jest 
rozliczony?

Dział Handlowy: 
- Sprawdzenie planu 

produkcji

5

Czy jest 
planowana 
produkcja 
wyrobu?

Dział Handlowy: 
- Przygotowanie 
zamówienia wg 
szablonu wewn.

10

Dział Obsługi Klienta: 
- Naliczenie upustów

11

Zamówienie 
wewn.

Kasjerka: 
- Wystawienie faktury

12

Faktura Dokument Wz

NIE

TAK TAK

NIE

TAK

Wydawanie wyrobów 
gotowych do sprzedaży

NIE

TAK

RSS: 
- przekazanie 

zamówień do Działu 
Handlowego

3

PHH: 
- zbieranie 

zamówień od 
odbiorców

1

RSS: 
- weryfkacja 
zamówień 

2

Stany 
magazynowe

Dział Handlowy: 
- Ustalenie 
dostępności 
asortymentu

4

Czy wyrób jest 
na magazynie?

system  
SIMPLE

Dział Handlowy: 
- Sprawdzenie planu 

produkcji

5

Czy jest 
planowana 
produkcja 
wyrobu?

Dział Handlowy: 
- Propozycja zakupu 
innego towaru lub w 

innym terminie

6

NIE

TAK

NIE

TAK

Przyjmowanie 
wyrobów gotowych  
pochodzących z 
własnej produkcji

RSS: 
- przekazanie 

zamówień do Działu 
Handlowego

3

PHH: 
- zbieranie 

zamówień od 
odbiorców

1

RSS: 
- weryfkacja 
zamówień 

2

Stany 
magazynowe

Dział Handlowy: 
- Ustalenie 
dostępności 
asortymentu

4

Czy wyrób jest 
na magazynie? NIE

TAK

Przyjmowanie 
wyrobów gotowych  
pochodzących z 
własnej produkcji

RSS: 
- przekazanie 

zamówień do Działu 
Handlowego

3

PHH: 
- zbieranie 

zamówień od 
odbiorców

1

RSS: 
- weryfkacja 
zamówień 

2

Stany 
magazynowe

Dział Handlowy: 
- Ustalenie 
dostępności 
asortymentu

4

Czy wyrób jest 
na magazynie? NIE

TAK

Przyjmowanie 
wyrobów gotowych  
pochodzących z 
własnej produkcji

Przepustowość, pojemność
Niezawodność, jakość
Produktywność, sprawność
Poziom wykorzystania

Czas realizacji
Wykorzystanie i rotacja zasobów
Liczba błędów
Koszty / na procesy, zasoby

Mapowanie strumienia 
wartości

1

2

3

4

5

4

5

 ważona rentowność aktywów
 rotacja zapasów
 ważony wzrost dochodu

%100
ogółem aktywów  stanśredni

nettozysk
aktywów rentowność(ROA)

kapitałulubzasobów  stanśredni

 sprzedażyze nettoprzychody
rotacjiwskaźnik 
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TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DIGITAL TWIN – CYFROWA REPREZENTACJA 

Platforma 
operacyjno - transakcyjna

cyfrowa reprezentacja procesów, 
zasobów, transakcji, przepływów

modele, symulacje

cyfrowe mapy i interaktywne 
repozytoria

analizy krytyczne, ograniczenia

optymalizacja – model satysfakcji
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ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DIGITAL TWIN – CYFROWA REPREZENTACJA PROCESÓW

PORTAL ADMINISTRACYJNY

PORTAL  USŁUG  WSPÓLNYCH

NADAWCA/GESTOR ładunku 
(Importer/Eksporter)

SPEDYTOR

AGENT CELNY

URZĄD CELNY (w tym 
koordynowane 

Inspekcje Graniczne)

URZĄD MORSKI / 
KAPITANAT PORTU 

ZARZĄD PORTU 

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

ARMATOR MORSKI / 
ARMATOR ŚRÓDLĄDOWY / 

Linia Żeglugowa

AGENT MORSKI / AGENT 
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

(Makler Okrętowy)

PORTAL TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH

PORTAL WIEDZY

OPERATOR LOGISTYCZNY / 
CENTRUM LOGISTYCZNE

TERMINAL PORTOWY 
MORSKI/ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ 

PRZEWOŹNIK 
KOLEJOWY 

PRZEWOŹNIK 
DROGOWY

OPERATOR  INTERMODALNY

ZŁOŻONA ANALIZA PARTNERÓW 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZINTEGROWANY MODEL 
WARTOŚCI  END–TO-END



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DIGITAL TWIN – CYFROWA REPREZENTACJA PROCESÓW

ARMATOR /
LINIA ŻEGLUGOWA

MORSKI  TERMINAL 
KONTENEROWY

URZĄD  
CELNY

SPEDYTOR
PRZEWOŹNIK 

LĄDOWY

Cuscar

COPRAR - Manifest  
importowy / eksportowy

Pos Segment M/C Repeat Repr.

010 8051 Transport stage qualifier M 1 an..3

020 8028 Conveyance reference number C 1 an..17

030 C220 MODE OF TRANSPORT C 1

8067 Mode of transport, coded C an..3

8066 Mode of transport C an..17

040 C228 TRANSPORT MEANS C 1

8179 Type of means of transport identification C an..8

8178 Type of means of transport C an..17

050 C040 CARRIER C 1

3127 Carrier identification C an..17

1131 Code list qualifier C an..3

3055 Code list responsible agency, coded C an..3

3128 Carrier name C an..35

060 8101 Transit direction, coded C 1 an..3

070 C401 EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION C 1

8457 Excess transportation reason, coded M an..3

8459 Excess transportation responsibility, coded M an..3

7130 Customer authorization number C an..17

080 C222 TRANSPORT IDENTIFICATION C 1

8213 Id. of means of transport identification C an..9

1131 Code list qualifier C an..3

3055 Code list responsible agency, coded C an..3

8212 Id. of the means of transport C an..35

8453 Nationality of means of transport, coded C an..3

090 8281 Transport ownership, coded C 1 an..3

AUT Authentication result

BGM Beginning of message

CNI Consignment information

CNT Control total

COM Communication contact

CPI Charge payment instructions

CST Customs status of goods

CTA Contact information

CUX Currencies

DGS Dangerous goods

DIM Dimensions

DOC Document/message details

DTM Date/time/period

EQD Equipment details

FTX Free text

GID Goods item details

GIS General indicator

HAN Handling instructions

LOC Place/location identification

MEA Measurements

MOA Monetary amount

NAD Name and address

PAC Package

PCI Package identification

QTY Quantity

RFF Reference

RNG Range details

SEL Seal number

SGP Split goods placement

TDT Details of transport

TMP Temperature

TSR Transport service requirements

UNH Message header

UNT Message trailer

TDT  - Details of transport
UN/CEFACT Revision
1995B Segment List

cyfrowa reprezentacja procesów, 
zasobów, transakcji, przepływów

zintegrowany model wartości  
end–to-end

https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8051.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8179.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/1131.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/3055.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8101.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8457.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8459.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/1131.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/3055.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/8281.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/AUT_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/BGM_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CNI_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CNT_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/COM_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CPI_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CST_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CTA_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/CUX_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/DGS_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/DIM_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/DOC_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/DTM_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/EQD_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/FTX_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/GID_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/GIS_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/HAN_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/LOC_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/MEA_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/MOA_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/NAD_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/PAC_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/PCI_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/QTY_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/RFF_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/RNG_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/SEL_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/SGP_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/TDT_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/TMP_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/TSR_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/UNH_.htm
https://www.stylusstudio.com/edifact/D95B/UNT_.htm
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Kooperanci
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CYFRYZACJA PROCESÓW, ZASOBÓW I PRODUKTÓW 

Proces zakupów

i zaopatrzenia

 e-proces ofertowania i kwalifikacji dostawców (e-dokumenty, 
e-repozytoria cyfrowe, portal SRM)

 e-platformy zakupowe (w tym e-aukcje) 
 integracja katalogów cyfrowych i kartotek materiałowych
 modele biznesowe e-współpracy z dostawcami (VMI, CS, e-

forcasting)
 e-dokumenty zamówień, awizowania dostaw, e-fakturowania i 

e-płatności – cyfrowa integracja  danych Order to Cash 
 e-integracja planowania zamówień
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Odbiorcy
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proces 
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Dystrybucja

obsługa 

zamówień 

dostawy

transport 
zapasy

magazynowanie 

Kooperanci

Operatorzy logistyczni

CYFRYZACJA PROCESÓW, ZASOBÓW I PRODUKTÓW 

Proces produkcji
 cyfryzacja procesu produkcji - planowania i kontroli, 

sterowania przebiegiem produkcji, komunikacji, obiegu 
danych i dokumentów

 integracja systemów IT i  linii/stanowisk produkcji oraz 
intralogistyki (automatyka maszynowa)

 sensory IoT i systemy wizyjne - identyfikacja i 
monitorowanie przepływu produkcji

 inteligentne pojemniki/jednostek ładunkowych) oraz 
inteligentne obiekty infrastruktury (w tym inteligentne 
budynki i hale produkcyjne)

 systemy IT gospodarki materiałowej (KAN-BAN)
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magazynowanie 

Kooperanci

Operatorzy logistyczni

CYFRYZACJA PROCESÓW, ZASOBÓW I PRODUKTÓW 

Proces transportu  Integracja procesów transportu, zaopatrzenia, 
dystrybucji, magazynowania

 Inteligentne planowanie trasy, zleceń 
transportowych, e-harmonogramy przewozu

 e-dokumenty przewozowe, aplikacje mobilne (rejestr 
GLN), e-CMR, e-plomba

 e-monitorowanie przewozu, stanu ładunku i środka 
transportu (Advanced Truck&Trace)

 Integracja z giełdami transportowymi i platformami 
operatów TSL

 Drony w transporcie, identyfikacji i ochronie 
perymetrycznej
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Odbiorcy

- sprzedaż

Zaopatrzenie

sourcing

zakupy 

Dostawcy dostawy

transport 

zapasy

magazynowanie 

Produkcja

gospodarka 

materiałowa
proces 

produkcji 

utrzymanie 

ruchu 

logistyka produkcji  /zapasy, transport /

Dystrybucja

obsługa 

zamówień 

dostawy

transport 
zapasy

magazynowanie 

Kooperanci

Operatorzy logistyczni

CYFRYZACJA PROCESÓW, ZASOBÓW I PRODUKTÓW 

Proces magazynowania  cyfryzacja procesów planowania i kontroli przepływu 
towarów w strefach: przyjęć i rozładunku, 
składowania /adresacji i alokacji/, kompletacji, wydań 
i załadunków, przesunięć międzymagazynowych

 cyfrowy obieg dokumentów i etykiet ładunków

 integracja danych magazynu, transportu i zarządzania 
zapasami (systemy EWM - Extended Warehouse
Management),

 IoT w magazynie  – sieci sensoryczne, ładunki, 
infrastruktura, drony
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Platformy ICT planowania i 

koordynacji przewozów i 

przeładunków, sterowania 

ruchem i zarządzania 

transportem – powiązane z 

danymi taboru i infrastruktury 
IoT - Vehicle-to-Infrastructure
(V2I), taboru (V2V), ładunków 

(C2C) – inteligentny ładunek

Zintegrowane usługi ITS 
(Intelligent Transport System) i C-

ITS (Cooperative–ITS)
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Systemy ITS (Intelligent Transportation
System) – Inteligentne Systemy 
Transportowe
– nadzór i zarządzanie transportem 
(drogowym, kolejowym, morskim, 
lotniczym), sygnalizacją i telematyką ruchu -
równoległe strumienie danych wideo i 
danych statystycznych pochodzących z 
różnych źródeł i sieci sensorycznych 
przesyłanych jednocześnie w czasie 
rzeczywistym

CYFRYZACJA PROCESÓW, ZASOBÓW I PRODUKTÓW 



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ALGORYTMIZACJA PROCESÓW

ADAPTACYJNE UCZENIE SIĘ
SZTUCZNA INTELIGENCJA 

Szkielet  systemu  ekspertowego

Mechanizm 

wyjaśniający

opisy  
relacje 
struktury
procedury 

Mechanizm 

wnioskowania

Edytor bazy 

wiedzy

Podsystem analityczny
- systemy wspomagania decyzji  (analizy 

wielokryterialne) 
- systemy sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, modele 

adaptacyjne, logika rozmyta, eksploracja danych)

Podsystem śledzenia - środowisko analityczne 
umożliwiające obserwację procesu 

uzyskiwania wyników pośrednich oraz 
śledzenia pytań i odpowiedzi w systemie

Systemy dzielenia, indeksacji, wyszukiwania 
i kojarzenia informacji, …

- zasady bezpieczeństwa 

i dostępu do danych 

- zasady administracji  i 

przetwarzania danych, 



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW GLOBALNE STANDARDY INTEGRACJI

I INTEROPERACYJNOŚCI

MODEL  USŁUGOWY
- architektura oparta o usługi (SOA)
- integracji systemów, aplikacji, portali, 

narzędzi, baz danych, rejestrów, …

Operacje
biznesowe

Architektura
procesowa

Platforma 
usługowa

Wspólne zasoby
- magistrala, infrastruktura 
szkieletowa, bazy danych



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW SYSTEMY GLOBALNEJ / TRANSGRANICZNEJ KOMUNIKACJI 

I STANDARDY WYMIANY DANYCH

Zmapowane procesy 
i procedury działania

Standardy danych i e-komunikatów
Modele danych dla transakcji w procesach

Standardy identyfikacji: kontenery 
ISO, wagony, pociągi, statki,  
lokalizacje,  towary, ładunki, …



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW SYSTEMY GLOBALNEJ / TRANSGRANICZNEJ 

KOMUNIKACJI I STANDARDY WYMIANY DANYCH

AS2/AS4 Message Structure
Service Metadata Publisher (SMP)
Service Metadata Locator (SML)

“4-corner model” (nadawca, AP, AP, odbiorca) –
elektroniczna wymiana danych i dokumentów 
w standardowy, bezpieczny i zaufany sposób

Uniwersalny model komunikacyjny systemów/platform 

przedsiębiorstw na świecie

Spójności stosowanych przez Partnerów standardów 
informacyjnych danych i e-dokumentów



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW CERTYFIKATY GLOBALNE DLA ZAUFANYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Trusted Trade Lanes –
certyfikaty dla 
sieci/łańcuchów dostaw –
Safe & Secure Trade Lane

Globalne cyfrowe łańcuchy dostaw

AEO (Autorised Economic Operator)



TRANSFORMACJA CYFROWA 
ŁAŃCUCHÓW DOSTAW DIAGNOZA POZIOMU CYFROWEJ TRANSORMACJI

Cyfrowy 
nowicjusz

Pionowy 
integrator

Pozioma 
współpraca

Lider 
cyfryzacji

Poziom 
przedsiębiorstwa

Poziom 
łańcucha dostaw

Cyfryzacja oferty produktowej

Cyfrowe modele współpracy z Klientami, 
dostawcami, podwykonawcami /standaryzacja/

Cyfryzacja procesów i zasobów

Zintegrowane przetwarzanie danych, analityka 
dużych zbiorów, wspólność i reużywalność danych

Kultura cyfrowa organizacji, zarządzanie 
łańcuchami wartości 

Zwinna architektura IT, wykorzystanie chmury 
obliczeniowej

Bezpieczeństwo danych, cyberbezpieczeństwo, 
zgodność z prawem, cyfrowa tożsamość 
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ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
JAK SKUTECZNIE PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ I BUDOWAĆ PRZEWAGĘ 

KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE LOGISTYKI
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