
Wybór modelu operacji 
logistycznych

Magazyn e-commerce: własny, u operatora, czy żaden?
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Struktura rynku

• Raport GS1 z roku 2021 pt. „Fulfilment w e-commerce” wskazuje, że jedynie 

30% polskich sklepów e-commerce korzysta z usług operatorów 

logistycznych.

• W pierwszej połowie „pandemicznego” roku 2019 powstało ponad 5.500 

nowych sklepów internetowych a zniknęło z rynku nieco poniżej 2 tysięcy 

dając wynik powyżej 40.000 aktywnych sklepów. Rok 2020m zamknął się 

liczbą 44.500 aktywnych sklepów internetowych.

• Raport PWC wskazuje, że mamy nadal ogromny potencja wzrostu, mając na w 

roku 2020 wskaźnik = 2,9 sklepu internetowego na 1000 mieszkańców, gdzie 

dla Francji i Wielkiej Brytanii wskaźnik ten zbliża się do 9/1000



Modele logistyczne

• Modele logistyczne:

• Własny magazyn

• Cross-dock

• Magazyn u operatora logistycznego (fulfillment)

• Model biznesowy (quasi-logistyczny): dropshiping.



Własny magazyn

• Magazyn small business: mikro-magazyn, zorganizowany w domu, garażu. 

Obsługiwany często własnymi siłami, siłami domowników.

• Magazyn przy sklepie stacjonarnym: operacje prowadzone na bazie zapasów 

i zasobów sklepu stacjonarnego.

• Magazyn dedykowany: wydzielona jednostka logistyczna, dedykowana 

powierzchnia wraz z infrastrukturą i personelem.



Cross-dock

• Operacje cross-dock opierają się na działaniach O4O (order for order) –

zamawianiu towaru pod konkretne zamówienia klientów.

• W czystej formie występują bardzo rzadko, ponieważ mają niewiele przewag 

na do podobnym modelem: dropshipping, a jednocześnie mają wiele 

mankamentów.

• W praktyce stosuje się często model mieszany: magazyn własny z szybko 

rotującym i nisko kapitałochłonnym towarem + dostawy O4O towarów drogich 

i słabo rotujących pod zamówienia.

• Do prowadzenia operacji cross-dock wymagana jest oczywiście dedykowana 

powierzchnia, personel oraz pewne wsparcie informatyczne.



Fulfillment

• Model polega na przekazaniu operacji logistycznych w ręce 

wyspecjalizowanego podmiotu.

• Model powinien się opierać o jak najwyższy wskaźnik kosztów zmiennych 

(opłaty za poszczególne usługi), a rozliczane operacje powinny był klarownie 

skwantyfikowane i łatwe do weryfikacji.

• Usługi tego typu świadczą zarówno międzynarodowi operatorzy (DHL, XPO, 

Arvato, Amazon FBA), jak i podmioty krajowe (Omnipack, Arteria, OEX 

Ebusiness)

• W większości przypadków start operacji w fulfillment nie wymaga większych 

nakładów od sprzedawcy, jedynie odpowiednich wolumenów.



Dropshipping

• Dropshipping jest raczej modelem biznesowym, niż logistycznym. W czystej 

formie sprzedawca nie zajmuje się w najmniejszym stopniu operacjami 

logistycznymi. Towar pozostaje własnością hurtownika, sprzedawca pobiera 

stany magazynowe, udostępnia je na swojej stronie, przyjmuje zamówienia i 

zapłatę, a zamówienia kieruje do realizacji przez dostawcę. Wysyłka odbywa 

się bezpośrednio od hurtownika do nabywcy.

• Dropshipping w czystej formie to także obsługa zwrotów po stronie 

hurtownika, jednak wymaga to bardzo precyzyjnej umowy z dostawcą oraz 

klarownych zapisów w regulaminie sklepu. W przeciwnym wypadku zwroty 

mogą stać się problemem sprzedawcy.



Wady i zalety wybranych modeli

• Własny magazyn SMB:

✓Najwyższy wskaźnik % rentowności

✓Pełna customizacja i wysoka jakość

✓Brak ograniczeń formalno-prawnych w działaniu

➢Brak możliwości skalowania

➢Niska siła zakupowa

➢Zwykle zaciemniona struktura kosztów



Wady i zalety wybranych modeli

• Własny magazyn & sklep stacjonarny:

✓Wysoki wskaźnik % rentowności

✓Duże możliwości utrzymania jakości i indywidualizacji

✓Znakomita baza w postaci istniejących zapasów i infrastruktury

✓Potencjał działań Omnichannel

➢Ograniczone możliwości skalowania

➢Dylematy w zakresie priorytetów

➢Zwykle zaciemniona struktura kosztów

➢Utrudnione zarządzanie zapasami



Wady i zalety wybranych modeli

• Własny magazyn dedykowany:

✓Wysoki potencjał na indywidualizację i zapewnienie jakości

✓Wysoka przewidywalność kosztów utrzymania

✓Potencjalnie niskie koszty przy względnie stałej liczbie operacji i poziomie zatowarowania

➢Ograniczone możliwości skalowania

➢Wysoki poziom kosztów stałych, niezależnych od przychodów

➢Wysokie wymagania formalno – prawne

➢Wysokie koszty startowe



Wady i zalety wybranych modeli

• Cross-dock:

✓Duża elastyczność w budowaniu oferty

✓Utrzymanie możliwości indywidualizacji obsługi klienta

✓Umiarkowany potencjał do skalowania operacji

✓Pełna obsługa całego spektrum operacji

✓Niskie zaangażowanie kapitałowe

➢Wydłużony czas realizacji zamówień

➢Zdublowane koszty transportowe

➢Niepewność dostaw



Wady i zalety wybranych modeli

• Fulfillment:

✓Duże możliwości skalowania operacji

✓Zerowe lub niskie koszty startowe

✓Szeroka oferta usług dodatkowych (materiały, usługi własne i zewnętrzne)

✓Zwykle pełna obsługa całego spektrum operacji

✓Przy dużej rotacji towarów i wysokich amplitudach zamówień – koszty dopasowane do 

obrotów

➢Niskie możliwości indywidualizacji obsługi klienta

➢Wysokie koszty składowania przy niskiej rotacji towarów

➢Uzależnienie operacji od zewnętrznego podmiotu



Wady i zalety wybranych modeli

• Dropshipping:

✓Zerowe, lub prawie zerowe zaangażowanie kapitałowe

✓Niskie zaangażowanie w operacje

➢Niskie marże

➢Wysokie ryzyko zamówień bez pokrycia

➢Niskie możliwości indywidualizacji obsługi klienta

➢Konieczność zawierania precyzyjnych umów – zwłaszcza w zakresie obsługi zwrotów



Kryteria decyzyjne

• Kosztowe

• Obliczenie przewidywanych kosztów operacji w różnych modelach

• Obliczenie udziału kosztów logistycznych w koszyku

• Obliczenie kosztów wymaganych inwestycji

• Strategiczne

• Plany rozwojowe

• Poziom i sposób obsługi klienta

• Kompetencyjne

• Badanie własnych, wewnątrzorganizacyjnych kompetencji do prowadzenia operacji 

logistycznych.



Obliczenia

• Podstawą decyzji o zmianie modelu operacji logistycznych w aspekcie 

kosztowym jest dokładna znajomość TCO dla procesu (total cost of 

ownership).

• Decyzję o wyborze modelu podejmuje się nie tylko „wychodząc z garażu’. 

Często przed takim wyzwaniem stają także firmy, które urosły tak bardzo, że 

zaczynają rozważać „inhausowanie” – czyli wyjęcie operacji od operatora i 

uruchomienie własnego magazynu.

• Przy liczeniu i porównywaniu TCO największym wyzwaniem jest 

„przewalutowanie” kosztów stałych związanych z magazynem własnym na 

koszty zmienne operatora i na odwrót.



Obliczenia

• TCO magazyn własny, 

wyliczenie dla 5 lat, 

1000m2, 4-5 tysięcy SKU, 

średnio 600-700 zamówień 

dziennie

• Koszty startowe

• Czynsze

• Zatrudnienie

• Projekcja ilości operacji

Pozycja mc rok 5 lat (indeksacja 4%)

Czynsz 20 000 240 000 1 299 917

Media 3 000 36 000 194 988

Regały 130 000

WLAN 17 000

WMS 150 000

IT (HW) 36 000

Sprzęt 12 000

Pozycja mc rok 5 lat (indeksacja 5%)

Załoga (10 osób) 60 000 720 000 3 978 455

5 818 360Łącznie  w 5 lat:



Obliczenia

• TCO Operator:

• Poziom kosztów stałych

• Sposób optymalizacji i 

rozliczania składowania

• Zakres ofert na usługi 

komplementarne

• SLA i KPI

• Capacity

Pozycja stawka mc rok 5 lat (indeksacja 4%)

Półkodoba (średnio 70% 

obłożenia)
0,4 25 620 307 440 1 698 800

Opłata stała 2 500 2 500 30 000 165 769

Zamówienia / dostawy stawka mc rok 5 lat (indeksacja 5%)

Per zamówienie 

(11.000/mc)
4,5 49 500 594 000 3 282 225

Per zwrot (5%) 6 3 300 39 600 218 815

Dostawy (50 linii 

dziennie), per linia
2,5 2 750 33 000 182 346

5 547 955Łącznie  w 5 lat:



Obliczenia

• TCO Operator:

• Stosunkowo niewielkie 

różnice w stawkach mogą 

zaważyć na wyniku badania 

opłacalności

• Brak rozeznania w sposobie 

rozliczania zajętej 

powierzchni może 

zniwelować opłacalność 

decyzji o outsourcingu.

Pozycja stawka mc rok 5 lat (indeksacja 4%)

Półkodoba (średnio 90% 

obłożenia)
0,45 32 940 395 280 2 140 964

Opłata stała 2 500 2 500 30 000 165 769

Zamówienia / dostawy stawka mc rok 5 lat (indeksacja 5%)

Per zamówienie 

(11.000/mc)
4,9 53 900 646 800 3 573 978

Per zwrot (5%) 6 3 300 39 600 218 815

Dostawy (50 linii 

dziennie), per linia
2,5 2 750 33 000 182 346

6 281 872Łącznie  w 5 lat:



Decyzje

• Oparte na faktach (potwierdzone dane historyczne lub realistyczne prognozy)

• Weryfikowane (porównanie wielu ofert w różnych wariantach)

• Zrozumiałe (decydenci powinni znać znaczenie i wagę zmiennych mających 

wpływ na kształt i koszt przyszłego procesu)

• Świadome (podejmowane z wiedzą o tym, który czynnik z punktu widzenia 

wizji i strategii firmy był kluczowy przy podejmowaniu decyzji)

• Elastyczne (podejmowane po części „na zapas”, uwzględniając dynamikę 

rynku)
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