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Jak zmaksymalizować wykorzystanie zasobów logistycznych posiadanych w 
przedsiębiorstwie, aby osiągnąć największe możliwie efekty?
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ROHLIG SUUS LOGISTICS
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PSML
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FAKTY

Pomimo wyjątkowej sytuacji gospodarczej, rynek magazynowy w Polsce odnotował w 2020 roku rekordowy wynik:

▪ Całkowity popyt wyniósł 4,8 miliona m², z czego 1,36 miliona m² to sam IV kwartał 2020

▪ Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły na koniec grudnia 20,7 miliona m²

▪ Wolumen inwestycji w sektorze logistycznym był aż o 81% wyższy w porównaniu do roku 2019

▪ Rynek zdominowany był przez firmy z sektora handlu (39%), operatorów logistycznych (32%) i producentów (24%)

▪ Szacowana wartość runku eCommerce w Polsce w roku 2020 to ok. 80mld PLN

▪ Bezrobocie w Polsce w styczniu 2021 było na poziomie 3,1%

▪ Ponad 80% internautów dokonuje zakupów online

▪ 70% firm produkcyjnych wyraża gotowość do wdrażania rozwiązań automatycznych

▪ Prawie 60% firm logistycznych i produkcyjnych wdraża procesy optymalizacyjne

▪ Wzrost branży KEP

▪ Polska paczkomatem Europy

▪ etc,etc.
Źródło: Raport rynku magazynowego w Polsce 2020 JLL, 

GUS, 
Eurostat
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PIT STOP KIEDYŚ I DZIŚ

1986 – 9 sek.
vs.

2019 – 1,92 sek.
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WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI

▪ Wydajność magazynu

▪ Skrócenie czasu realizacji zamówień

▪ Zwiększenie ilości i struktury zamówień

▪ Koszty funkcjonowania

▪ Minimalizacja błędów

▪ Redukcja kosztów operacyjnych

▪ Zarządzanie personelem

▪ Ergonomia pracy

▪ Rotacja pracowników
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CELE I ZAŁOŻENIA BIZNESOWE
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CELE I ZAŁOŻENIA BIZNESOWE
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CELE I ZAŁOŻENIA BIZNESOWE
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ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE

Składowanie

Transfery

Rozładunek
/załadunek

Kompletacja

Kompletacja
Zwroty

Przyjęcia

Uzupełnienia

Pozostałe procesy:

▪ Inwentaryzacje

▪ Kontrola jakości

▪ Konsolidacja

▪ Sortowanie

▪ Paletyzacje

▪ Co-packing

▪ Etykietowania

▪ Montaż



12

ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE – SPAGHETTI CHART

▪ Redukcja nieefektywnych procesów np. kompletacji

▪ Analiza ABC / strategia składowania

▪ Zwiększenie wydajności procesów
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ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE – DIAGRAM SANKEY

▪ Analiza strumieniowa

▪ Analiza zależności

▪ Diagnoza miejsc newralgicznych

Metoda obliczeniowa bazująca na wykresach Sankey'a
wskazuje na przebieg, zależności i rezultaty strumieni 
wchodzących i wychodzących jednostek w magazynie 
przechodzących na swojej drodze kolejne procesy 
przygotowania do wysyłki.
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ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE – MAPOWANIE

W mapowaniu procesów niezbędne jest zdefiniowanie poniższych 
elementów: 

▪ Początku i końca procesu

▪ Struktury procesu

▪ Miejsc wejścia do i wyjścia z procesu lub jego elementów 
pośrednich

▪ Osób, które biorą udział w procesie (należą do nich pracownicy 
magazynu, produkcji, dostawcy itp.)

▪ Właściciela lub osoby zarządzającej i nadzorującej proces

▪ Kryteriów oceny efektywności (optymalna ilość to 4 wskaźniki 
efektywności).

▪ Wpływu na całość łańcucha procesowego

▪ Narzędzi do pomiaru efektywności

▪ Kryteriów i narzędzi do sterowania procesem

▪ Zasobów niezbędnych w realizacji procesu, które mają 
jednocześnie wpływ na koszty (m.in. zasoby ludzkie, środki 
materialne, IT)

▪ Scenariuszy odstępstw od zasadniczego procesu

▪ Niezbędnej dokumentacji przebiegu procesu.

Mapowanie procesów jest narzędziem 
umożliwiającym udoskonalenie istniejących 

procesów oraz wdrożenie procesowej struktury 
w organizacji, a także umożliwia lepsze 
zrozumienie obecnych procesów oraz 

wyeliminowanie lub uproszczenie tych, które 
wymagają zmian
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ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE – RAPORTY

▪ Spójne KPI (Key Performance Indicators) przy zarządzaniu 
procesami logistycznymi umożliwią analizę ich wydajności.

▪ Pomiar i raportowanie dokonań logistycznych odgrywa 
istotną rolę w zarządzaniu ze względu na potrzebę 
monitorowania i oceny m.in. jakości, niezawodności i 
elastyczności różnych podsystemów logistyki. 

▪ Wskaźniki KPI umożliwiają ocenę stopnia osiągania celów i 
wspomagają zarządzanie procesami logistycznymi. 

▪ Dzięki wskaźnikom KPI można koncentrować się na ciągłym 
usprawnianiu procesów logistycznych.



16

ANALIZA PROCESÓW W MAGAZYNIE – AUDYT LOGISTYCZNY

CZY WARTO!?

Audyt logistyczny pozwala w profesjonalny sposób określić 
mocne i słabe strony firmy w obszarze zarządzania logistyką 
oraz znaleźć skuteczne rozwiązanie wszelkich problemów 
utrudniających sprawne kierowanie magazynem oraz jego 
zasobami.

Źródło: Raport z badania rynku logistycznego w Polsce 2020 – Forum Media Polska
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JAK STRATEGIA ROHLIG SUUS POZWALA NA MAKSYMALIZACJĘ ZASOBÓW?

▪ MAGAZYNY MULTIKLIENCKIE
✓ Magazyny przy terminalach

✓ Odpowiednie implementacje projektów

✓ Skracanie łańcucha dostaw

✓ Specjalizujemy się w branżach trudnych

✓ Partie produkcyjne

✓ B2B/B2C/eCOMMERCE

▪ OPTY TEAM

▪ IN-HOUSE LOGISTICS

▪ AUDYT LOGISTYCZNY

▪ VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY)
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REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 4.0 – FUTURE IS HERE
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PANDEMIA COVID19 A LOGISTYKA

▪ Wzrost sprzedaży eCommerce

▪ Wzrost zapotrzebowania na outsourcing logistyki

▪ Focus na ostatnią milę – bezpieczeństwo dostaw + nowe usługi

▪ Rosnąca złożoność łańcuchów dostaw, 

▪ Rozwój rynków krajowych i łańcuchów dostaw

▪ Zwiększony popyt na usługę „przewozy drobnicowe”.

▪ Nowe perspektywy dla transportu kolejowego.

▪ Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne środowisku.

▪ Zmiany w obrotach handlowych w różnych branżach (wyłonienie się stabilnych branż, np. spożywczej, detalicznej, 

FMCG, farmaceutycznej).

▪ Digitalizacja usług logistycznych

▪ Nowe zachowania konsumentów online
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !

Hubert Walczak
Head of e-Commerce / Ekspert PSME

M +48 690 408 874
hwalczak@suus.com

mailto:hwalczak@suus.com

