
ZARZĄDZANIE ZMIENNOŚCIĄ W SKALI MAKRO. 

Mapowanie makro procesów, jako niezbędne 
narzędzie do nadzorowania i zarzadzania 

łańcuchem wartości.



Podz iał  log is tyk i  według zas ięgu oddz iaływania
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 Mikrologistyka obejmuje procesy logistyczne zachodzące w

obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa

 Mezologistyka - zajmuje się procesami logistycznymi

zachodzącymi w obrębie pojedynczego działu gospodarki

 Makrologistyka - zajmuje się procesami logistycznymi

zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej

 Eurologistyka- obejmująca swoim zasięgiem kontynent

europejski

 Logistyka globalna - obejmująca swoim zasięgiem gospodarkę

światową



Klasyczny proces log is tyczny
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System log is tyk i  przedsięb iorstwa przemys łowego

4



Łańcuchy dostaw i  s iec i  dostaw

5

 Łańcuch dostaw obejmuje wszelkie operacje związane z pozyskaniem

podstawowych surowców do produkcji a skończywszy na sprzedaży

końcowemu nabywcy produktu finalnego oraz utylizacji tego, co z niego zostaje

po zużyciu.

 Prosty łańcuch dostaw: każdy uczestnik łańcucha jest powiązany logistycznie

tylko z jednym dostawcą albo jednym odbiorcą

 Sieciowy łańcuch dostaw: to taki łańcuch w którym każde jego ogniwo

(przedsiębiorstwo) może być połączone z kilkoma dostawcami i odbiorcami

 Sieci dostaw: Sieć w której dokonywana jest kompleksowa optymalizacja

przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej

skład. Jej powstanie łączy się z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w

więcej niż jednym łańcuchu dostaw.



Nowe uwarunkowania przepływu w łańcuchach 

dostaw
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 Indywidualizacja popytu

 Skracanie cykli życia produktów

 Zmniejszanie średniej wielkości przesyłek przy wzroście ich średniej wartości i

odległości przemieszczania

 Zwiększenie stopnia złożoności procesów logistycznych

 Ograniczanie niepewności popytu

Dostawca

FIRMA

Odbiorca

PYTANIE !

Jak należy zdefiniować 

współczesną logistykę oraz 

łańcuch dostaw?



Orientac ja  na k l ienta
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1

2

3

4

Mierniki poziomu 

obsługi

Czas/cykl realizacji 

zamówienia

Odsetek zamówień 

dostarczonych w terminie

Odsetek zamówień 

dostarczonych w 

komplecie

Odsetek właściwie 

fakturowanych zamówień

Podstawowe 

elementy obsługi to 

niezawodność oraz 

elastyczność

CEL zwiększanie 

wartości dodanej

Standardy obsługi 

klienta  narzucone są 

przez czołowe firmy w 

łańcuchu dostaw

Obsługa i zadowolenie klienta to czynnik wpływający również na łańcuch dostaw



Koncepcje zarządzania wspiera jące łańcuch dostaw
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Sposób zwiększania 

konkurencyjności 

dostaw.

Usprawnianie procesów 

i orientacja na klienta.

Rekonstrukcja procesów. 

Zarządzanie czasem.

Zachowanie 

odpowiednich 

standardów 

jakościowych

Lean 

management 

Agile 

management

BPM TBRSix Sigma

Total Quality 

Management. 



Rodzaje łańcuchów dostaw 
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Łańcuchy dostaw:

 Efektywne – zorientowane na maksymalizację efektywności, czyli na

minimalizację kosztów.

Efektywnemu łańcuchowi dostaw odpowiada strategia Lean (strategia

odchudzania, strategia eliminacji strat)

 Reaktywne – zorientowane na maksymalizację reaktywności, czyli szybkości i

elastyczności w reagowaniu na zmiany popytu i wymagań klienta

Reaktywnemu łańcuchowi odpowiada strategia Agile (strategia zwinności)



Strateg ie łańcucha dostaw
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 Strategia Lean (strategia odchudzania)– strategia odchudzonego przepływu, odchudzonej

produkcji i odchudzonego myślenia. Strategia Lean jest zorientowana na zwiększanie efektywności

(produktywności) i redukcję kosztów poprzez redukcję strat - działań nie dodających wartość

Np. Strategia rozwijana przez Procter & Gamble w ZŁD produktów dla Wal-Mart w USA

 Strategia Agile (strategia zwinności) – strategia reaktywności, elastyczności i szybkości w reakcji

na zmiany warunków i wymogów rynku oraz klientów. Strategia Agile jest zorientowana na

zwiększanie reaktywności i poziomu obsługi. Wysoce innowacyjne produkty z duża niepewnością

popytu i podaży np. ZARA

 Strategia Lean-Agile – strategia łańcucha dostaw o procesach Lean w górę strumienia dostaw od

punktu rozdziału zamówienia klienta - CODP i o procesach Agile w dół strumienia dostaw. Strategia

Lean-Agile łączy zalety strategii Lean – efektywność oraz strategii Agile - reaktywność

 Strategia odraczania (postponement) - odmiana strategii Lean-Agile. Polega na odraczaniu w

czasie finalizacji produktu aż do momentu, gdy znany jest popyt. Często stosowana wraz z

odraczaniem (np. łańcuch dostaw drukarek Hewlett Packard)



Łańcuch dostaw puszki  Coca Col i
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Centrum

recyklingu

Przetapianie

KOPALNIA

BOKSYTU

Młyn redukujący

Piec do wytapiania

Walcownia na

gorąco

Walcownia na

zimno

Producent puszek

ROZLEWNIA

Magazyn rozlewni

Magazyn Tesco

Sklep Tesco

DOM

POLE

ZBOŻOWE

Producent karmelu

Magazyn karmelu

Producent esencji

Spichlerz
POLE

BURACZANE

Składowanie

Producent cukru

Magazyn cukru

LAS

SOSNOWY

Papiernia

Producent kartonu

Magazyn kartonu



Łańcuch dostaw puszki  Coca Col i
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Parametry łańcucha wartości puszki coli

* Zawiera transport od poprzedniego ogniwa

** Braki liczone procentowo od stanu początkowego. Wzrost u producenta puszek wynika z procesu wykrawania.

Skok u konsumenta [w nawiasie] jest konsekwencją małego stopnia recyklingu (16% odzysku z 76% aluminium)

OGNIWO
ŁAŃCUCHA DOSTAW

Magazynowa
nie

na wejściu *

Czas
przetwarza

nia

Magazynowa
nie

na wyjściu

Tempo
procesu

Liczba 
dni

malejąco

Braki **
narastaj
ąco

Kopalnia boksytu (Australia) 0 20 minut 2 tygodnie 1000 t/h 319 0

Młyn redukujący (Australia) 2 tygodnie 30 minut 2 tygodnie 305 0

Piec do wytapiania
(Norwegia, Szwecja)

3 miesiące 2 godziny 2 tygodnie 277 2

Walcownia na gorąco
(Szwecja, Niemcy)

2 tygodnie 1 minuta 4 tygodnie 300 m/min 173 4

Walcownia na zimno
(Szwecja, Niemcy)

2 tygodnie < 1 minuty 4 tygodnie 40 km/h 131 6

Producent puszek (Anglia) 2 tygodnie 1 minuta 4 tygodnie 2000 
szt/min

89 20

Rozlewnia (Anglia) 4 dni 1 minuta 5 tygodni 1500 
szt/min

47 24

Mag. region. Tesco (Anglia) 0 0 3 dni - 8 24

Supermarket Tesco (Anglia) 0 0 2 dni - 5 24

Przechowywanie w domu 3 dni 5 minut - - 3 [90]

SUMA 5 miesięcy 3 godziny 6 miesięcy 319 24



Strateg ia Lean
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• Łańcuch dostaw puszki Coli (stan 

aktualny)

• Czas przejścia – 319 dni

• Czas dodawania wartości – 3 godz.

• Wskaźnik efektywności procesu 

WEP = 3 godz./319 dni x 100%

• Udział czasu dodawania wartości w 

czasie przejścia = < 1%

• Czas działań nie związanych z 

dodawaniem wartości = 318 dni

• Łańcuch dostaw puszki Coli (stan idealny: 

czas przejścia = czas d. wartości)

• Czas przejścia – 3 godziny

• Czas dodawania wartości – 3 godz

• Wskaźnik efektywności procesu 

WEP = 100%

• Udział czasu dodawania wartości w 

czasie przejścia = 100%

• Czas działań nie związanych z 

dodawaniem wartości = 0 

Łańcuch dostaw Lean „idealistyczna wizja”Strategia LeanŁańcuch dostaw – bez Lean



Mapowanie s t rumienia war tośc i
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Co to jes t  s t rumień war tośc i?
Wszystkie działania (dodające i niedodające wartości) potrzebne do 
transformacji produktu:

od surowców do wyrobów gotowych

od zamówienia do dostawy

od koncepcji produktu do wypuszczenia na rynek.

Mapowanie s t rumienia war tości
analiza marszruty wyrobu od końca do początku, począwszy od 
klienta a skończywszy na dostawcy (w górę strumienia wartości), 
szkicując logikę przepływu materiałów i informacji za pomocą 
ustalonych symboli,

stworzenie mapy stanu przyszłego (pożądany przepływ strumienia 
wartości).



Rodzaje łańcuchów dostaw 
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Mapa s tanu obecnego - wskazówki

Zrozumienie zasad funkcjonowania systemu wytwarzania w obecnym kształcie.

 Uwzględniamy przepływy materiałowe i informacyjne

 Rysujemy używając ustalonych symboli graficznych na kartce papieru

 Zaczniemy od przepływu wewnątrz jednego zakładu

 Przemieszczamy się w górę strumienia i zbieramy faktyczne dane

 Nie korzystamy z czasów założonych z góry!

 Rysujemy ręcznie, przy użyciu ołówka i gumki!

 Mapa stanu obecnego będzie podstawą mapy stanu przyszłego.

Rodzina 

wyrobów
Stan 

obecny

Stan

docelowy
Wdrożenie

Wytyczne / zasady

Krok 2 Krok 4 Krok 5

Krok 3

Krok 1

P o z i o m y  s t r u m i e n i a  w a r t o ś c i

Pojedynczy proces

Zakład produkcyjny „od 
surowców do wysyłki”

Grupa zakładów

Cały łańcuch dostaw

Mikro

Makro



Case s tudy
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WZROST EFEKTYWNOŚCI NA PLATFORMIE X-DOCK

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

Problemy

Niska efektywność pracowników (ilość pracowników niedopasowana do wolumenu)

Niska ergonomia layoutu magazynu

Brak standardów pracy (brak zarządzania wizualnego)

Problemy z info management (komunikacja platforma-platforma, klient-platforma)



Jak pracowal iśmy
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 Analiza struktury kosztów operacyjnych platformy

 Mapowanie Strumienia Wartości – VSM (Value Stream

Mapping)

 Porównanie czasów cykli w stosunku do czasu taktu 

 Analiza przepływu materiałów (Diagramy Spaghetti)

 Badanie migawkowe (MOS)

 Audyty 5S i Visual Management

Podstawowe narzędzia badawcze były stosowane przy 

ścisłej współpracy z kierownictwem i pracownikami 

platformy.

ANALIZA STANU OBECNEGO



Anal iza s tanu obecnego
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Mapowanie strumienia wartości (VSM)

• Zdefiniowano 11 kroków w procesie dystrybucji paczek

• Średni czas przejścia paczki wynosi 3:40 (godzin)

• Pracownicy zdefiniowali ponad 40 problemów występujących w procesie

• Brak właściwego balansu pracy

• Rejestracja uszkodzeń realizowana jest 

dla 11% paczek 



In tegracja  zewnęt rznego łańcucha dostaw 
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ZMIENNE DECYZYJNE



Farmacja łańcuch dostaw
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STRUKTURA ŁAŃCUCHA DOSTAW



Farmacja łańcuch dostaw
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Problemy po stronie dostawcy Problemy po stronie hurtownika

Duże wahania zamówień składanych przez 
odbiorcę

Brak wystarczającej wiedzy o realizowanych 
akcjach promocyjnych przez producenta 

Zamówienia słabo zsynchronizowane z akcjami 
promocyjnymi

Brak centralnego miejsca podejmowania decyzji o 
zapasach 

Duża koncentracja zamówień w wybranych dniach 
miesiąca – problemy operacyjne w magazynie 
producenta

Przyjmowanie towarów – brak standardów 
kompletacji towarów otrzymywanych przez 
dostawcę, brak kodów kreskowych GS1 128 oraz 
elektronicznej faktury

Brak wystarczającej wiedzy o kształtowaniu 
zapasów w poszczególnych ogniwach sieci 
logistycznej dystrybutora

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY



EFEKT FORRESTERA

Farmacja łańcuch dostaw
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Efekt Forrestera (określany również jako efekt byczego bicza – bullwhip effect, lub efekt akceleracji popytu) w najprostszym ujęciu definiowany jest jako 

zjawisko zniekształcania informacji o popycie, które przybiera na sile w miarę przesuwania się w górę łańcucha dostaw, czyli od ostatecznych odbiorców w 

kierunku ...



1. Krótka charakterystyka metodologii i zasad mapowania
2. Mapowanie w zespołach koordynowanych przez konsultantów

3. Zakończenie prac  / wizualizacja procesów

4. Prezentacja wyników, powiązań i problemów

Jak pracujemy
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1. Modele sterowania zapasami

2. Projektowanie ulepszonego procesu

WARSZTATY VMI

Jak pracujemy



PROCEDURA

Ustalone wspólnie parametry sterowania zapasami  i 
obsługi klienta

ERP

Poziomy 

zapasów

KAM

Sprzedaż/ 
ZAPASY

Aktualna 

sprzedaż

Poziomy 

zapasów 

Branżysta/
ZAKUPY

Dostęp do informacji / przekazanie informacji 

Propozycja zamówienia 

Potwierdzenie/akceptacja zamówienia

Dostawa 

NARZĘDZIA 

PLATFORMA IT, EDI 

KPI (BRAKI NA PÓŁCE, ROTACJA)

PRODUCENT DYSTRYBUTOR

MODEL

Łańcuch dostaw model
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Problem Efekt 

Brak zakupów centralnych

Efekt FORRESTERA

Ograniczenie poziomu zapasów o 10%

Poprawa poziomu obsługi klienta końcowego z 

93% do 98%

Zamówienie wysyłane przez 

system 

Brak standardów znakowania 

GS1

Faktura w formie PDF

Ograniczenie LT z 12 do 7 dni 

Szacowanie liczby palet Ograniczenie kosztów transportu – efekt

marginalny

Brak standardów pakowania                      

Brak standardów znakowania 

GS1

Skrócenie czasu przyjmowania w magazynie x-

dock o 33%

Efekty



REKOMENDACJE
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1. Wspólne zapewnienie bardzo dobrego przepływu informacji.

2. Wykorzystanie dokładnej informacji jako źródła działań decyzyjnych.

3. Wspólne obserwowanie rynku oraz zachowań wszystkich ogniw łańcucha.

4. Wspólne identyfikowanie i eliminowanie barier na drodze przepływu dóbr i informacji.

5. Eliminowanie działań, które nie dodają wartości

6. Wspólne scentralizowane zarządzanie zapasami w całym łańcuchu dostaw.

7. Wspólne uzgadnianie zmian np. strategii, cen…

8. Wspólne dążenie do skrócenia łańcucha dostaw.

9. Traktowanie czasu przepływu materiałów i informacji jako miernika sprawności łańcucha.

10.Wspólne zaspokajanie potrzeb konsumenta – wspólny cel wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw.


