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Od autorów
Monografia pt . Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych prezentuje
wyniki badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego pt . „Badanie poziomu dojrzałości logistycznej
przedsiębiorstw usługowych” (nr wniosku 2016/21/D/HS4/02116), realizowanego
na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w latach 2017-2020 .
Celem naukowym projektu było zbadanie poziomu dojrzałości logistycznej
w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce .
Monografia składa się z 5 rozdziałów, które odpowiadają kolejnym etapom
prac według przyjętego cyklu badawczego .
W ramach przeprowadzonych badań opracowano autorski model dojrzałości
logistycznej dla sektora usług, nazwany LMM4SI – Logistics Maturity Model for
Service Industry . LMM4SI poddano kompleksowej ocenie aktywności logistycznej
przedsiębiorstwa usługowego poprzez wyznaczenie poziomu dojrzałości logistycznej w zakresie: magazynowania, transportu, zaopatrzenia i zarządzania zapasami,
współpracy w ramach łańcucha dostaw oraz rozwiązań IT .
W rezultacie zrealizowanych eksploracji przebadano 2000 polskich przedsiębiorstw usługowych z wykorzystaniem autorskiej ankiety pozwalającej pozyskać
wiedzę na temat narzędzi logistycznych stosowanych przez usługodawców .
Wyznaczono dojrzałość logistyczną za pomocą LMM4SI dla każdego z 2000
przebadanych przedsiębiorstw i na tej podstawie dokonano wnioskowania na temat dojrzałości logistycznej polskich przedsiębiorstw usługowych .
Opracowano model referencyjny (RM-LMM4SI) dla sektora usług, uwzględniający czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw, w postaci instrumentarium logistycznego, które stosują, w zakresie magazynowania, transportu, zaopatrzenia
i zarządzania zapasami, współpracę w ramach łańcucha dostaw oraz rozwiązań IT, które wpierają logistykę przedsiębiorstw usługowych . Wskazano, które
narzędzia logistyczne powinny być stosowane przez przedsiębiorstwo usługowe
5
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w poszczególnych obszarach aktywności logistycznej, aby w każdym z nich uzyskać
najwyższy poziom dojrzałości .
Opracowano technologiczną mapę drogową (T-RM-LMM4SI) dla każdej przebadanej sekcji usług, uwzględniając czynniki zewnętrzne sektora i danej sekcji oraz
czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw, w postaci instrumentarium logistycznego,
które stosują w zakresie magazynowania, transportu, zaopatrzenia i zarządzania
zapasami, współpracy w ramach łańcucha dostaw oraz rozwiązań IT, które wpierają logistykę przedsiębiorstw usługowych .
Prezentowane badania i ich wyniki wypełniają lukę badawczą w zakresie badań
nad logistyką przedsiębiorstw usługowych . Autorki wyrażają nadzieję, że staną się
one punktem wyjścia oraz inspiracją do dalszych badań nad logistyką w sektorze
usługowym, który stanowi silny filar rozwiniętych i wschodzących gospodarek
narodowych .
W aspekcie utylitarnym wyniki badań projektu mogą przyczynić się do doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwach usługowych, co wpłynie
pozytywnie na konkurencyjność tych przedsiębiorstw .
Dla praktyków wyniki projektu badawczego stanowić mogą punkt wyjścia do stosowania metod, technik i narzędzi związanych z realizacją procesów
logistycznych .
Karolina Werner-Lewandowska
Monika Kosacka-Olejnik
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Monika Kosacka-Olejnik1

1.
Dojrzałość logistyczna – aktualny stan wiedzy
oraz perspektywy badawcze
1 .

1.1. Koncepcja dojrzałości w naukach o zarządzaniu
1.1.1. Proces tworzenia
Dojrzałość zgodnie z definicją Słownika języka polskiego to stan czegoś lub kogoś ostatecznie uformowanego, osiągnięcie ostatecznego etapu rozwoju lub procesu kształtowania (SJP) . Wg Hammera dojrzałość to systematyczne doskonalenie
umiejętności organizacji oraz realizowanych w niej procesów, w celu uzyskania
wyższej wydajności w określonym czasie (Hammer 2007) . Powyższe wskazuje, że
dojrzałość jest cechą obiektu .
Pojęcie dojrzałości w literaturze przedmiotu najczęściej przedstawiane jest
w kontekście modeli dojrzałości, w szczególności modeli dojrzałości procesowej
(Kalinowski, 2017) .
Idea modelu dojrzałości została po raz pierwszy opisana przez Nolana (1973)
i Crosby’ego (1979) . Modele dojrzałości definiuje się jako zespół różnych narzędzi
i praktyk, które pozwalają z jednej strony ocenić umiejętności danej organizacji
w zakresie zarządzania, lecz również umożliwiają doskonalenie kluczowych czynników, prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów (Looy, 2014) . Organizacja
Object Management Group traktuje model dojrzałości jako ewolucyjny proces
wdrażania kluczowych praktyk w jednym lub kilku obszarach funkcjonowania organizacji . Tematyka modeli dojrzałości obecna jest w literaturze od lat 70-tych,
jednakże w ciągu ostatnich kilku lat dostrzega się wyraźny rosnący trend w liczbie
1

Dr inż ., Politechnika Poznańska, Instytut Logistyki .
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publikacji dotyczącej modeli dojrzałości (ponad 50% wszystkich publikacji datowanych jest na lata 2015-2020), co potwierdza potrzebę prowadzenia badań w tym
zakresie (Santos-Neto i Costa 2019, s . 730) .
Model dojrzałości może być wykorzystywany jako (Martusewicz i Szumowski
2018, s . 63):
– powszechny i akceptowalny model referencyjny lub zbiór dojrzałych praktyk
służących ocenie kompetencji organizacji;
– narzędzie do porównania i oceny organizacji (wewnętrznej jak i zewnętrznej) na drodze do zapewnienia ewolucyjnego rozwoju organizacji;
– ustrukturyzowany zbiór elementów opisujących zdolności organizacji
w określonym kontekście, na poszczególnych poziomach dojrzałości .
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że modele dojrzałości pełnią funkcje: (Becker i in ., 2009; Pöppelbuß i Röglinger, 2011; Głuszek i Kacała, 2015):
– deskryptywną – jako modele opisowe, będące narzędziem diagnostycznym,
służące do identyfikacji stanu obecnego, np . na potrzeby raportowania;
– preskryptywną – jako modele normatywne, nakazowe, wykorzystywane do
doskonalenia organizacji lub jej obszarów przez wskazanie ścieżki osiągnięcia określonych celów;
– porównawczą – jako modele umożliwiające benchmarking wewnętrzny
oraz zewnętrzny .
Przyjęto w opracowaniu traktować model dojrzałości organizacji za autorami:
M . Kohlegger, R . Maier i S . Thalmann, którzy twierdzili, że modele dojrzałości
koncepcyjnie reprezentują ilościowo lub jakościowo etapy rosnącej zdolności
elementów modelu do realizacji stawianych zadań w celu ich oceny w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów (Kohlegger i in ., 2009, s . 54) . Analizując modele
dojrzałości procesowej, należy mieć na uwadze fakt, że wymienionym powyżej
obszarem może być proces (w przypadku modeli jednowymiarowych) lub cała
organizacja (przy rozpatrywaniu modeli wielowymiarowych, w tym wykraczając
poza obszar procesów) .
Dojrzałość procesowa dotyczy przede wszystkim stopnia i zakresu realizacji
koncepcji zarządzania procesami w organizacji, poprzez zastosowanie charakterystycznych dla niej metod i technik (Bitkowska, 2009, s . 155; Krukowski, 2016,
s . 147) . Według P . Grajewskiego dojrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem, w jakim procesy są formalnie: zdefiniowane, zarządzane, elastyczne, mierzone i efektywne (Grajewski, 2009, s . 385) . Cechy te są naturalnie stopniowalne
na kontinuum od organizacji niedojrzałej do dojrzałej . J . Auksztol i M . Chomuszko wskazują, że dojrzałość procesowa to pojęcie, którego korzenie wywodzą się
8
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zarówno z zarządzania jakością, jak i problematyki tzw . dobrych praktyk biznesowych (Auksztol i Chomuszko, 2012, s . 42) . Przez pojęcie organizacji „dojrzałej
procesowo” rozumieją taką organizację, której procesy można uznać za dojrzałe
z jakościowego punktu widzenia . W każdej organizacji ocena jakościowa procesu
jest z pewnością nieco inna, ale w każdym przypadku, aby proces był dojrzały,
musi być wydajny, przewidywalny i dostarczać wyników o wysokiej jakości, co
przyjęto traktować jako warunki dojrzałości procesowej (Auksztol i Chomuszko,
2012, s . 42) . Dojrzałość procesowa organizacji definiowana przez R . Brajer-Marczak jest to stan, w którym możliwe jest powtarzalne osiąganie tego samego rezultatu procesu w odniesieniu do wcześniej określonych kluczowych czynników
(Brajer-Marczak, 2012, s . 516), do których zakwalifikować można uprzednio wskazane przez Auksztol i Chomuszko czynniki: wydajność, przewidywalność, wyniki
o wysokiej jakości (Auksztol i Chomuszko, 2012, s . 42) .
T . Kalinowski zauważył, że „dojrzałość” w odniesieniu do procesów jest najczęściej definiowana jako zdolność organizacji oraz realizowanych przez nią procesów do systematycznego dostarczania coraz bardziej doskonałych rezultatów
swej działalności (Kalinowski, 2011, s . 173) .
W rezultacie stwierdza się, że zadaniami modelu dojrzałości są: określenie
stanu obecnego przedsiębiorstwa wynikłego ze sposobu jego funkcjonowania
czy dotychczasowych doświadczeń (tzw . stan „as is”), jak również wyznaczenie
celów dalszego rozwoju organizacji i jej doskonalenia się (pożądany, przyszły stan
procesów określany jako stan „to be”), poprzez określenie priorytetów działań,
a także identyfikację środków oraz sposobów ich realizacji (Kosieradzka i Smagowicz, 2016) .
W tym celu ustalane są poziomy dojrzałości, które opisują przejście między stanem wyjściowym (bieżącym), a docelowym (Becker i in . 2009; Gottschalk, 2009) .
W rezultacie możliwa jest stopniowalna ocena procesu lub organizacji . Konceptualnie idea modelu dojrzałości z uwzględnieniem określonych poziomów dojrzałości została zaprezentowana na Rys . 1 .1 .
W nawiązaniu do Rys . 1 .1 . należy zauważyć, że poziomy dojrzałości tworzą
przewidywaną, uporządkowaną logicznie ścieżkę od stanu początkowego (można
go traktować jako stan niedojrzałości) do stanu doskonałego (stan dojrzałości), zaś
wymogi odnośnie realizacji danych kryteriów na konkretnych poziomach mogą
się różnić w przypadku odrębnych modeli dojrzałości procesowej (Röglinger i in .,
2012, s . 329) . W strukturze modelu dojrzałości zidentyfikować można takie elementy jak (Martusewicz i Szumowski, 2018, s . 67):
– wymiary i subkategorie tychże wymiarów;
– ścieżki osiągnięcia dojrzałości (poziomy spełnienia założonych wymagań);
– wyznaczniki poziomu dojrzałości;
9
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– czynniki sytuacyjne (opcjonalnie) .

Rysunek 1.1. Koncepcja modelu dojrzałości

Niezależnie od uwzględnionych elementów struktura modeli dojrzałości wynika z założenia, że istnieją określone przewidywalne wzorce ewolucji i kierunków
zmian w organizacji (Martusewicz i Szumowski, 2018, s . 67) . Wzorce te implikują
określoną konstrukcję modeli, pokazując logiczną ścieżkę, zgodnie z koncepcją
na Rys . 1 .1 .
J . Auksztol i M . Chomuszko wskazują, że istnieje kilka modeli dojrzałości procesowej stanowiących wzorce, na podstawie których budowane są modele adekwatnie do potrzeb badanego obszaru . Warto zwrócić uwagę na cztery grupy modeli
(Auksztol i Chomuszko, 2012, s . 42–43):
– Galaktyka modeli opartych na Capability Maturity Model (CMM);
– Business Process Maturity Model (BPMM);
– Modele branżowe, często inspirowane przez CMM/CMMI lub BPMM;
– Bardziej ogólne modele organizacji, które zawierają pewne elementy dojrzałości np . Information Technology Infrastructure Library (ITIL), zawierający
dedykowaną część związaną z dojrzałością procesową: Process Maturity
Framework (PMF) .
Do ostatniej grupy modeli należy również zaliczyć modele oceny dojrzałości
jakościowej organizacji, w skład których wchodzi ocena wdrożenia podejścia
procesowego .
Punktem wyjścia do opracowania standardu CMM była książka W . Humphreya
z 1989 roku pod tytułem „Managing the Software Process”, w której opisano po
raz pierwszy zasady oceny dojrzałości procesów . Podstawowym celem modelu
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i jednocześnie założeniem leżącym u podstaw oceny dojrzałości procesów jest
stwierdzenie, że organizacje, w których rozumie się zasady podejścia procesowego i systematycznie się nimi zarządza, są w stanie odpowiadać na zmieniające się
wymagania klientów oraz definiowane cele w sposób skuteczniejszy, w krótszym
czasie . Początkowo CMM był stosowany wyłącznie w firmach zajmujących się
wytwarzaniem oprogramowania . W kolejnych latach powstały bardziej ogólne
wersje dla innych branż, zaś sam model nazywano CMMI, gdzie „I” oznaczało
zintegrowany (ang . integrated) . W modelu tym wyróżnia się następujące poziomy
dojrzałości (Bitkowska i in ., 2011, s . 65):
– Poziom 1 – Procesy przypadkowe, niezorganizowane;
– Poziom 2 – Procesy powtarzalne, częściowo zorganizowane;
– Poziom 3 – Procesy zorganizowane i zidentyfikowane, lecz niemierzone;
– Poziom 4 – Procesy zarządzane w oparciu o miary;
– Poziom 5 – Procesy nieustannie doskonalone .
Model CMMI został dostosowany do trzech podstawowych obszarów:
– rozwoju nowych produktów i usług (CMMI for Development);
– doskonalenia relacji z dostawcami (CMMI for Acquisition);
– wsparcia sektora usług (CMMI for Services) .
Początkowo opracowany do oceny dojrzałości procesów rozwoju oprogramowania model CMM/CMMI, okazał się przydatny do zastosowania w innych branżach i procesach . Rezultatem było opracowania w 2002 roku standardu BPMM,
który jest rozwijany przez stowarzyszenie Object Management Group (OMG) .
W tym rozwiązaniu, analogicznie jak w CMMI, wyróżniono pięć poziomów dojrzałości . Na najniższym, wstępnym poziomie rozwiązania są generowane doraźnie, brak jest przewidywalności rezultatów . Na drugim poziomie obserwuje się
zarządzanie procesem w obrębie jednostek funkcjonalnych . Na trzecim poziomie
dojrzałości procesowej występują korzyści skali, proces jest wystandaryzowany
i spełnia potrzeby swoich interesariuszy . Na czwartym poziomie organizacja wykorzystując metody statystyczne potrafi antycypować wyniki procesu . Najwyższy
– piąty poziom dojrzałości charakteryzuje się wykorzystaniem innowacji w celu
zmniejszenia luki pomiędzy obserwowaną a pożądaną do realizacji celów strategicznych zdolnością procesu (BPMM) .
Modele dojrzałości przyjęto traktować jako metody pomiaru postępu organizacji w dążeniu do ciągłego doskonalenia w różnych dziedzinach zarządzania . Ocena
dokonywana w modelach dojrzałości odbywa się z wykorzystaniem takich metod
jak (Santos-Neto i Costa 2019, s . 736): six sigma, algorytm ATC, Logika rozmyta,
metoda sondażu diagnostycznego (ankiety), AHP .
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Modele dojrzałości stały się praktycznie wykorzystywanym narzędziem do
oceny procesów i organizacji, a mnogość zastosowań przekonuje o istotnej ich
roli w obszarze zarządzania . Pośród dominujących domen w których modele dojrzałości są wykorzystywane zidentyfikowano (Santos-Neto i Costa, 2019, s . 733):
oprogramowanie, zarządzanie procesami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, zrównoważony rozwój, zarządzanie ryzykiem, łańcuch dostaw, edukacja,
sektor publiczny, budownictwo, zarządzanie usługami, sektor medyczny, zarządzanie ludźmi, zarządzanie cyklem życia produktu . Powyższe świadczy o istotnym
miejscu jakie zajmują modele dojrzałości w naukach o zarządzaniu .
W rezultacie, na potrzeby realizowanego projektu badawczego pt . „Badanie
dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych” nr 2016/21/D/HS4/02116
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA, podjęto
badania literaturowe nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw usługowych,
które zrealizowano w oparciu o procedurę opracowaną w podrozdziale 1 .2 niniejszej monografii . Celem głównym niniejszego rozdziału jest zbadanie aktualnego
stanu wiedzy w zakresie dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw reprezentujących
sektor usług .

1.2. Metodyka badań
Na potrzeby realizowanych prac badawczych opracowano procedurę do przeprowadzenia badań literatury (Rys . 1 .2 .), adaptując w tym celu podejście Kitchenham’a (2004) oraz Denyer’ai Tranfield’a (2009) .

Rysunek 1.2. Procedura przeglądu literatury
Źródło: opracowanie własne.
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W nawiązaniu do Rys . 1 .2 . postuluje się, by przegląd literatury realizować
w czterech etapach, uwzględniając planowanie, wyszukiwanie, analizę oraz wnioskowanie i raportowanie .
ETAP 1: Planowanie
Przyjmując za Kitchenham (2004), stwierdzono, że kluczowe dla pierwszego
etapu procesu przeglądu literatury jest zaistnienie potrzeby dokonania badania
literatury . Po uzasadnieniu konieczności badania literatury na dany temat należy
sformułować pytania badawcze . Przyjęto zbiór pytań badawczych oznaczać jako
PB (gdzie: PBj – oznacza j-te pytanie badawcze) . Badacz ma za zadanie udzielić na
nie odpowiedzi w rezultacie wykonanego badania literatury . W kolejnym kroku na
etapie planowania, mając na uwadze opracowane pytania badawcze, należy przygotować kryteria selekcji (oznaczone jako KS) wykorzystywane w drugim etapie
badań, zgodnie z procedurą na Rys . 1 .2 . Na potrzeby przeprowadzonego badania
literatury opracowano wytyczne dotyczące kryteriów selekcji (Tabela 1 .1 .) .
Tabela 1.1. Wytyczne dotyczące opracowania kryteriów selekcji. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ruschel i in. 2017, s. 181; Kitchenham 2004, s. 4–5).
Nazwa kryterium

Słowa kluczowe
Operatory logiczne
Zakres

Opis kryterium
Terminy wg których przeszukiwane będą źródła w określonym zakresie,
uwzględniając synonimy cz alternatywne pisownie .
Operatory logiczne wykorzystywane na etapie wyszukiwania, zazwyczaj:
LUB (ang . „OR”), ORAZ (ang . „AND”), BEZ (ang . „AND NOT”) .
Obszar, który będzie przeszukiwany wg wskazanego hasła, np . tytuł,
abstrakt, słowa kluczowe, nazwa publikacji, itp .
Ograniczenie dotyczące daty wydania opracowania .
Ograniczenie dotyczące języka opracowania .
Ograniczenie dotyczące typu publikacji .
Ograniczenie dotyczące obszaru nauki np . ekonomia, zarządzanie, itp .

Czas
Język
Typ publikacji
Obszar badań
Kryteria
Złożone inne kryteria kwalifikujące/wyłączające daną publikację .
włączenia/wyłączenia

Zestawione kryteria selekcji (KS) zostały zarekomendowane jako najczęściej
stosowane w badaniach literatury, jednakże należy zauważyć, że kryteria te trzeba
odpowiednio zaadoptować do potrzeb badania na etapie wyszukiwania publikacji .
Po zdefiniowaniu kryteriów selekcji należy wybrać bazy danych, z których
badacz korzystać będzie na etapie wyszukiwania . Powyższa decyzja winna być
uzasadniona z perspektywy obszaru prowadzonych badań . Należy również zdecydować o sposobie łączenia wyników uzyskanych w rezultacie wykorzystania
różnych baz . Rekomenduje się wykorzystać rozwiązanie, w którym zbiór końcowy
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publikacji do analizy będzie stanowił rezultat sumy zbiorów publikacji uzyskanych
z selekcji poszczególnych baz . Ostatnim krokiem na tym etapie badań jest określenie wykonawców badania, którzy odpowiedzialni będą za jego zrealizowanie .
ETAP 2: Wyszukiwanie
Drugi etap badań przeprowadzany jest z zamiarem wyselekcjonowania publikacji do analizy pełnotekstowej, celem uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze
wskazane w etapie pierwszym . W kroku pierwszym tego etapu selekcjonuje się
wstępny zbiór publikacji (oznaczony jako S1) do dalszej analizy w oparciu o odpowiednie zestawienie kryteriów selekcji, co pozwoli na szeroką analizę literatury
(np . tytuł, słowa kluczowe, abstrakt) . W kolejnym kroku rekomenduje się, by kryteria selekcji uszczegółowić i analizę przeprowadzić na poziomie tytułu (selekcja II)
oraz streszczenia publikacji (selekcja III), uwzględniając kryteria włączenia/wyłączenia, co skutkuje ograniczeniem zbioru opracowań do analizy pełnych tekstów
(oznaczony jako S4) . Wyniki dotychczasowych prac badawczych należy zebrać
i usunąć powtarzające się prace, jako że należy połączyć wyniki z analizowanych
baz, zgodnie z wcześniejszym planem .
ETAP 3: Analiza
Wyselekcjonowane publikacje należy przeanalizować szczegółowo, mając na
uwadze uprzednio zdefiniowane pytania badawcze . Po analizie pełnych tekstów,
wykorzystując regułę kuli śnieżnej, warto zwrócić uwagę na cytowane w analizowanym opracowaniu inne publikacje, jako że istnieje możliwość zidentyfikowania
dodatkowych opracowań, które nie znalazły się w bazach uwzględnionych w badaniach . W rezultacie działań podjętych na tym etapie badań oczekuje się zidentyfikowania zbioru publikacji (oznaczony jako S5), na podstawie którego zostaną
przygotowane wnioski oraz raport z badań .
ETAP 4: Wnioskowanie i raportowanie
W ostatnim etapie badań, należy udzielić odpowiedzi na postawione pytania
badawcze, wykorzystując w tym celu zbiór publikacji przeanalizowanych uprzednio . Wnioski z przeprowadzonych badań zaprezentowane powinny zostać wielowymiarowo . Autorzy przeglądów literatury prezentują częstokroć wyniki analizy
literatury uwzględniające następujące aspekty:
– Obszar geograficzny opracowań;
– Autorzy opracowań;
– Źródła dotyczącego danego zagadnienia (rodzaj czasopisma);
– Liczba publikacji na przestrzeni czasu;
– Rodzaj opracowania (np . studium przypadku, raport, itp .);
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– Tematyka badań;
– Wyniki badań .
Wnioski powinny stanowić podsumowanie stanu aktualnej wiedzy w zakresie
badanego zagadnienia/zjawiska . Wyniki badań winny zostać zebrane w postaci
raportu prezentującego rezultaty przeprowadzonego badania z określeniem okresu czasu, jakiego badanie dotyczyło, ze względu na dynamiczne zmiany związane
z liczbą powstających publikacji .

1.3. Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych –
wyniki badań literaturowych
W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki analizy literatury, zgodnie
z metodyką opisaną w podrozdziale 1 .2 .

1.3.1. Planowanie badania literatury
W celu opracowania teoretycznego modelu dojrzałości logistycznej dla przedsiębiorstw reprezentujących sektor usług niezbędnym było rozpoznanie aktualnego stanu wiedzy we wskazanym obszarze . W rezultacie stwierdzono, że zaistniała
potrzeba na przeprowadzanie badania literatury przedmiotu, zgodnie z pierwszym
krokiem procedury przeprowadzania literatury (Rys . 1 .2 .) .
Po zidentyfikowaniu potrzeby podjęcia badań literatury opracowano pytania
badawcze (PB), zestawione w Tabeli 1 .2 .
Tabela 1.2. Pytania badawcze w prowadzonych badaniach literatury
ID
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6

PB7

Pytanie badawcze
Czy dojrzałość logistyczna/logistyki jest przedmiotem badań naukowych?
Jak zdefiniować dojrzałość logistyczną?
W jaki sposób opracowywany jest model dojrzałości?
W jakich obszarach dokonywana jest ocena dojrzałości?
Jak zbudować model dojrzałości?
Czy istniejące modele zostały poddane weryfikacji?
Czy istnieją rozwiązania dedykowane dla badania dojrzałości przedsiębiorstw
z sektora usług?

Uznano, że zagadnienie dojrzałości logistycznej należy zweryfikować pod
względem stopnia jego eksploracji, co wyrażono w pytaniu PB1, celem określenia stopnia zainteresowania niniejszą problematyką w literaturze . Stanowiło to
punkt wyjścia dla kolejnych pytań badawczych, w których wyrażono potrzebę:
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zdefiniowania dojrzałości logistycznej (PB2), przeglądu dostępnych rozwiązań
w zakresie badania poziomu dojrzałości logistycznej (PB3), określenia obszarów,
których dotyczy badanie dojrzałości (PB4), struktury modeli dojrzałości (PB5) oraz
informacji o weryfikacji modeli w praktyce gospodarczej (PB6) . W ostatnim pytaniu (PB7) wyrażono konieczność zweryfikowania istniejących podejść w kontekście
ich dostosowania do sektora usług .
W oparciu o zbiór pytań badawczych zdefiniowano szczegółowe kryteria selekcji (Tabela 1 .3 .), wykorzystując wytyczne przedstawione w Tabeli 1 .1 .
Tabela 1.3. Szczegółowe kryteria selekcji wykorzystane w badaniach literatury
Nr Kryterium selekcji
I
Słowa kluczowe

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
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Opis
Podstawowe słowo kluczowe
Synonim
ID Język polski Język angielski
ID Język polski Język angielski
1 Określenie związane z przedmiotem badania – dojrzałością
1 .1 dojrzałość maturity
1 .2 dojrzewanie maturation
1 .21 wzrost
growth
1 .22 ewolucja
evolution
2 Określenie związane z obszarem badań – logistyką
2 .1 logistyka
Logistic lub alternatywna pisownia: logistics
2 .2 logistyczny logistical
3 Określenie wyrażające kontekst oceny/pomiaru
3 .1 ocena
assessment
3 .11 evaluation
3 .2 pomiar
measurement
3 .3 mierzyć
measure
3 .4 oceniać
assesss
3 .41 evaluate
4 Określenie wyrażające przyjęte rozwiązanie do badania dojrzałości
4 .1 model
model
4 .2 metoda
method
4 .3 narzędzie
tool
Operatory logiczne Język polski
Język angielski Zastosowanie
Lub
OR
Wyrażanie synonimów haseł, alternatywnych pisowni
oraz
AND
Kombinacje haseł: (ID1, ID2); (ID2,
ID3, ID4)
Zakres
Tytuł, słowa kluczowe, abstrakt
Czas
Do roku 2017 włącznie
Język
język angielski
Typ publikacji Bez ograniczenia
Obszar badań Inżynieria, nauki ekonomiczne, zarządzanie, nauki społeczne, podejmowanie decyzji
Kryteria włączenia KW1: Opracowania dotyczące oceny/pomiaru/ewaluacji logistyki/procedo analizy
sów logistycznych z wykorzystaniem modelu dojrzałości
KW2: Dojrzałość logistyczna jest badana na poziomie przedsiębiorstwa
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Uznano, że kluczowe dla przeprowadzonych badań było wskazanie adekwatnych haseł, które skoncentrowane zostały wokół zagadnień związanych z „dojrzałością logistyczną”, co poza terminami „dojrzałość” oraz „logistyka” wiązało się
z uwzględnieniem kontekstu pomiaru/oceny oraz podejścia przyjętego do ewaluacji dojrzałości logistycznej . Przyjęte hasła zidentyfikowano w rezultacie przeprowadzenia burzy mózgów . Kierowano się zasadą, że hasła powinny odzwierciedlać
zagadnienia ujęte we wcześniej opracowanych pytaniach badawczych (PB1-PB7) .
Mając na uwadze wytyczne dotyczące kryteriów selekcji (Tabela 1 .1 .), zidentyfikowano potrzebę opracowania synonimów dla wybranych haseł oraz alternatywną
pisownię w przypadku zagadnienia logistyki .
Ponadto stwierdzono, że na etapie wyszukiwania materiałów wykorzystane
zostaną odpowiednio zaaplikowane operatory logiczne: ORAZ i LUB, w odniesieniu
do haseł w wyszukiwanych frazach .
Uwzględnione w badaniach słowa kluczowe przedstawiono w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski, co związane było z wybranym językiem publikacji . Na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie modeli dojrzałości stwierdzono,
że źródła anglojęzyczne stanowią podstawowe źródło danych . Uzasadnia to przyjęte ograniczenie dotyczące języka publikacji .
Kolejnym kryterium selekcji był zakres przeszukiwań . Zaplanowano, by wyszukiwanie w kroku 2 .1 zrealizować, uwzględniając szeroki zakres wyszukiwania tzn .:
tytuł, słowa kluczowe oraz abstrakt celem uzyskania szerokiego kontekstu analizy
w zakresie dojrzałości logistycznej, dążąc do odpowiedzi na przyjęte pytania badawcze . Biorąc pod uwagę tę przesłankę, nie wprowadzono żadnych ograniczeń
dotyczących typu publikacji, jednakże z uwagi na okres realizacji badań literatury
wprowadzono ograniczenie roku wydania publikacji . W przypadku obszaru badań
zastosowano ograniczenie do nauk/obszarów związanych z logistyką .
Ostatnim, lecz nie mniej istotnym kryterium, jakie wskazano w opracowaniu,
były kryteria włączenia . Na podstawie wcześniejszych doświadczeń w zakresie
badania literatury, jak również biorąc pod uwagę cel prowadzonych badań, wskazano dwa kluczowe kryteria włączające publikacje do szczegółowej analizy pełno
tekstowej . W pierwszym kryterium (KW1) postulowano uwzględnienie przyjęcia
publikacji, które dotyczą badań nad dojrzałością logistyki/logistyczną . Natomiast
KW2 stanowi odzwierciedlenie wymogu badania dojrzałości na poziomie przedsiębiorstwa . Wskazane kryteria włączenia zostały uwzględnione w kroku 2 .2 oraz
2 .3 (Rys . 1 .2 .), w których odbywała się selekcja właściwa publikacji .
W kolejnym kroku na etapie planowania dokonano wyboru baz do wyszukiwania publikacji . Mając na uwadze wytyczne dotyczące ograniczenia języka publikacji
oraz obszaru badań (Tabela 1 .3 .), wybrano trzy istotne międzynarodowe bazy
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danych, do których posiadano dostęp2: Web of Science (WoS), SCOPUS, Emerald
Insight . Podjęto również decyzję, że wyniki uzyskane w rezultacie przeszukiwania
każdej z baz zostaną połączone po wyeliminowaniu pozycji powtarzających się,
wykorzystując zasadę sumowania zbiorów .
Etap planowania realizowany był przez autorki monografii, zaś wykonawcą kolejnych etapów badań literatury była autorka niniejszego rozdziału .

1.3.2. Wyszukiwanie publikacji
Na drugim etapie prowadzonych badań podjęto działania mające na celu identyfikację publikacji do analizy pełnotekstowej . W nawiązaniu do Rys . 1 .2 . podjęte
zostały działania obejmujące: selekcję wstępną (2 .1), selekcją właściwą (2 .2, 2 .3)
oraz eliminację duplikatów (2 .4) . Pierwsze trzy wymienione kroki realizowane były
niezależnie od siebie na każdej z wykorzystywanych baz, a następnie ich wyniki
zostały połączone, aby wyeliminować powtórzone publikacje . Rezultaty selekcji
w ujęciu ilościowym przedstawiono w Tabeli 1 .4 .
Tabela 1.4. Ilościowe wyniki selekcji publikacji.
Baza

Liczba aplikacji
kryteriów selekcji

WoS
SCOPUS
Emerald Insight

1
1
2

Selekcja I
Selekcja II
Selekcja III
(przyjęte) przyjęte odrzucone przyjęte odrzucone
27
6
62
3
26 (68)
20
100
3
71 (68)
6
82 (74)
1094 (153)
0 (3) 1009 (68)
3 (8)

Selekcja wstępna (Selekcja 1) obejmowała wyszukiwanie publikacji o szerokim
zakresie, obejmujące tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe, co skutkowało uzyskaniem licznego zbioru publikacji, szczególnie w bazie Emerald Insight .
W ramach kolejnego kroku (Selekcja II) badaniem objęto publikacje na poziomie tytułu, uwzględniając kryterium włączenia KW1 . Kluczową determinantą do
wybrania danej publikacji do analizy pełnotekstowej na tym etapie badań było to,
czy dane opracowanie obejmuje badanie dojrzałości w logistyce . Jeżeli na podstawie tytułu publikacji jednoznacznie nie można było podjąć decyzji o zakwalifikowaniu publikacji do zbioru S2, wówczas opracowanie badano na poziomie streszczenia w ramach selekcji III, w której poza KW1 weryfikowano również spełnienie
KW2 (o ile było to możliwe na poziomie streszczenia) . W trakcie badania literatury
okazało się, że na etapie analizy streszczeń w większości przypadków nie możliwa
2

W badaniach przyjęto założenie, że wykorzystane zostaną bazy, do których autorki monografii
posiadają dostęp .
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była weryfikacja spełnienia kryterium włączenia KW2, która mogła zostać zbadana
dopiero na etapie analizy pełnych treści materiałów .
W nawiązaniu do wyników przedstawionych w Tabeli 1 .4 . stwierdza się, że im
wyższy poziom szczegółowości w uwzględnionych w badaniu kryteriach selekcji,
tym potencjalnie wyższe szanse na uzyskanie odpowiedniego zbioru publikacji do
analizy pełnotekstwej . Podsumowując, stwierdzono, że Selekcja II przeprowadzona na poziomie tytułu publikacji była uzasadniona, biorąc pod uwagę kryterium
oszczędności czasu, gdyż pozwoliło to na odrzuconie znaczącego odsetka publikacji niespełniających kryteriów selekcji .
Po zakończeniu działań związanych z selekcją publikacji dokonano przeglądu
wyników oraz weryfikacji adaptacji kryteriów . Stwierdzono, że rezultaty uzyskane
w efekcie aplikacji wymagań w bazie Emerald Insight były niedokładne . W trakcie
analizy tytułów okazało się, że wyszukiwanie odbywało się we wszystkich miejscach artykułu, co skutkowało bardzo dużą liczbą publikacji nieadekwatnych do
problematyki dojrzałości logistycznej, zgodnie z celem prowadzonych badań .
W związku z tym zmodyfikowano kwerendę wyszukującą w bazie Emerald Insight, w efekcie czego liczba wyników z 1094 spadła do 1533 . W rezultacie selekcji
publikacji zidentyfikowano w każdej z analizowanych baz zbiór publikacji przeznaczonych do analizy pełnych tekstów (Tabela 1 .5 .) .
Tabela 1.5. Wyniki ilościowej analizy publikacji przeznaczonych do analizy pełnych tekstów
Baza

WoS
SCOPUS
Emerald Insight

Liczba publikacji
(Selekcja I)
62
100
153

Publikacje przeznaczone do analizy pełnych tekstów
[liczba]
[%]
9
14,52
9
9,00
14
9,15

W ostatnim kroku drugiego etapu badań (Rys . 1 .2 .) połączono wyniki wyszukiwania w bazach, wykorzystując zasadę sumowania zbiorów, eliminując publikacje
powtórzone . W rezultacie analizy tytułów publikacji stwierdzono, że spośród 32
publikacji wyselekcjonowanych uprzednio (Tabela 1 .5 .), siedem z nich powtórzyło
się w innych bazach, co skutkowało zbiorem 25 publikacji do analizy pełnotekstowej: Alvarez i in . 2015, Arzu Akyuz i Erman Erkan 2010; Battista i Schiraldi 2013;
Bemelmans i in . 2013; Benmoussa i in . 2015; Cao i Jiang 2013; Carroll i Helfert
2015; Craighead i in . 2007; Eadie i in . 2011; Estampe i in . 2013; Exalto-Sijbrands
3

W wynikach bazy Emerald Insight przedstawiono dane uzyskane z pierwszej adaptacji KS, oraz drugiej (wyniki podane w nawiasie) .
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i in . 2012; Jääskeläinen i Roitto 2015; Janse i in . 2010; Jellouli i Abdelkadhi 2013;
Lahti i in . 2009; Mazur i Stachowiak 2014; Milner i Savage 2016; Munuzuri i in .
2009; Röglinger i in . 2012; Roper 2017; Sachan i Datta 2005; Tontini i in . 2016; Van
Lith i in . 2015; Veldman i Klingenberg 2009; Wang i in . 2016 .

1.3.3. Analiza
Trzeci etap badań zrealizowany został z zamiarem szczegółowej analizy publikacji, mając na uwadze uprzednio zdefiniowane pytania badawcze PB . W rezultacie badania pełnych tekstów publikacji pod względem spełnienia wymagań
wskazanych w pytaniach badawczych stwierdzono, że w przypadku 30% publikacji
możliwe było wnioskowanie uzasadnione z perspektywy celu przeprowadzanych
badań literatury . Dodatkowo zastosowano regułę kuli śnieżnej, co zaowocowało
wyszczególnieniem dodatkowych dziewięciu publikacji, jakie poddano weryfikacji
pod względem spełnienia KS . Wśród tych publikacji znalazły się następujące prace:
Battista i in . 2012, Schiele 2007, Piermattei i in . 2014, Drumond i in . 2018, Cousins
i in . 2006, Paulraj i in . 2006, Van Weele 2009, Chen i in . 2007, Feng i Zhao 2008 .
Zgodnie z założeniami opracowanej metodyki (podrozdział 1 .2 .) publikacje zidentyfikowane i pozytywnie zweryfikowane pod względem spełnienia KS oraz
udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze zostały wykorzystane do opracowania
wniosków i raportu z badań . W rezultacie analizy wszystkich publikacji zakwalifikowanych do analizy pełnotekstowej, okazało się, że jedynie 11 opracowań kwalifikowało się do wnioskowania ze względu na fakt, że dostarczały odpowiedzi na
wskazane pytania badawcze PB .

1.3.4. Wnioskowanie i raportowanie
Kluczowe na tym etapie prac badawczych było udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze (Tabela 1 .2 .), którym badania zostały poporządkowane . Wnioski
z przeprowadzonych badań przedstawiono poniżej w odniesieniu do poszczególnych pytań badawczych .
PB1: Czy dojrzałość logistyczna jest przedmiotem badań naukowych?
W rezultacie wykonanego przeglądu literatury okazało się, że dojrzałość logistyczna jest przedmiotem badań naukowych, czego dowodzi liczba 11 publikacji,
w których problematyka ta choć w stopniu częściowym jest poruszana . Celowo
użyto sformułowania „częściowo”, gdyż w trakcie analizy publikacji okazało się,
że w przypadku ponad 70% publikacji przeznaczonych do wnioskowania badacze
podejmowali w nich zagadnienia związane z dojrzałością wybranych obszarów
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logistyki np . dystrybucji, zaopatrzenia, logistyki zwrotnej lub też związane z łańcuchem dostaw w sensie ogólnym . Tylko 27% opracowań bezpośrednio dotyczyło
dojrzałości logistycznej w sensie ogólnym, którymi są prace: Battista i in ., 2012;
Battista i Schiraldi, 2013; Jellouli i Abdelkadhi, 2013 . Jak widać z przytoczonych
referencji, dwie spośród trzech publikacji bezpośrednio dotyczących dojrzałości
logistycznej dotyczy tego samego modelu dojrzałości, opracowanego przez Włochów w latach 2012–2013 . Ostatnia publikacja to praca Tunezyjczyków, jednakże
model przez nich przedstawiony został opisany w sposób bardzo ogólnikowy . Niemniej jednak w świetle powyższych danych uznano, że istotna data dla badań nad
dojrzałością logistyczną to rok 2012 .
Warto odnieść się do pozostałych prac, które choć częściowo spełniały wymagania określone w PB1 . Biorąc powyższe pod uwagę, analizując szerzej temat badań, wykonano dodatkową analizę publikacji, koncentrując się na zagadnieniach
dojrzałości łańcucha dostaw oraz dojrzałości procesu zaopatrzenia, jako obszarów
zainteresowania logistyki . Badanie przeprowadzono, wykorzystując procedurę na
Rys . 1 .2 ., przy czym wyszukiwanie skoncentruwano na zagadnieniach: dojrzałości
łańcucha dostaw (supply chain AND maturity) oraz dojrzałości zaopatrzenia ((procurement OR purchasing) AND maturity), stosując je w tytule publikacji . Żadnych
innych ograniczeń nie wprowadzono . Selekcję publikacji zrealizowano w bazach
SCOPUS oraz WoS w dniu 18 .03 .2018 . Podsumowanie przeprowadzonego badania
przedstawia Tabela 1 .6 .
Tabela 1.6. Wyniki ogólnych badań nad dojrzałością łańcucha dostaw oraz dojrzałością
zaopatrzenia
Baza
WoS
SCOPUS

Dojrzałość łańcucha dostaw
Razem
Zakres czasu
31
2001–2017
60
2004–2017

Dojrzałość zaopatrzenia
Zakres czasu
Razem
2009–2017
10
2007–2017
15

Jak widać z wykonanych analiz (Tabela 1 .6 .), częściej badano dojrzałość łańcucha dostaw, co stanowi przejaw podejścia holistycznego . Niemniej jednak widać,
że badacze dość mocno eksplorują problematykę dojrzałości w obszarze zaopatrzenia, co wynika ze znaczenia zakupów w przedsiębiorstwie, przede wszystkim
jako źródło generowania kosztów . Ponadto eksploracja tematyki dojrzałości łańcucha dostaw rozpoczęła się wcześniej (pierwsza praca w bazie WoS datowana
jest na rok 2001, a w bazie SCOPUS na rok 2004, zaś adekwatnie dla dojrzałości
zaopatrzenia były to: WoS – rok 2009, SCOPUS – rok 2007) . Niemniej jednak,
analizując daty wydania publikacji, stwierdzono, że po roku 2012 nastąpił wzrost
21

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

liczby publikacji, niezależnie od bazy, zarówno w kontekście dojrzałości łańcucha
dostaw jak i dojrzałości zaopatrzenia, a ostatnie lata wskazują, że zainteresowanie
to ciągle rośnie . Wyniki analizy wskazują, że tematyka badania dojrzałości najczęściej podejmowana jest przez badaczy reprezentujących: USA, UK, Holandię,
Chiny, Niemcy czy Brazylię .
Podsumowując, stwierdzono, że dojrzałość logistyczna/logistyki jest badana,
lecz nie jest zbadana, o czym świadczą publikacje, które wyrywkowo podejmują
dojrzałość z perspektywy poszczególnych obszarów logistyki . Kluczowe dla niniejszych badań stały się opracowania Włochów, dotyczące modelu dojrzałości logistyki dla przedsiębiorstw z branży odzieżowej (modowej), które jak się okazało
w rezultacie studiów literatury pojawiały się jako referencje w innych publikacjach, co znaczy o ich istotności dla badaczy podejmujących tę tematykę .
PB2: Jak zdefiniować dojrzałość logistyczną?
Mając na uwadze wcześniejsze rozważania, celem udzielenia odpowiedzi na
drugie pytanie badawcze analizowano definicje dojrzałości logistycznej, kierując
uwagę na publikacje bezpośrednio odnoszące się do dojrzałości logistycznej (Battista i in . 2012, Battista i Schiraldi 2013, Jellouli i Abdelkadhi 2013) . Okazało się, że
autorzy, bazując na pewnych wzorach modeli dojrzałości (np . CMMI dla (Battista
i in . 2012, Battista i Schiraldi 2013), nie zdefiniowali, czym jest dojrzałość logistyczna, co oznaczało istnienie luki badawczej w tym zakresie . Wartym uwagi jest
również fakt, że nawet w przypadku publikacji dotyczących badania dojrzałości
logistycznej na poziomie określonej funkcji badacze rzadko definiowali dojrzałość,
a istniejące definicje były bardzo ogólnikowe np . dot . dojrzałości zaopatrzenia,
którą traktowano jako:
– poziom profesjonalizmu w zakresie realizacji funkcji zaopatrzenia (van Lith
i in . 2015);
– poziom dojrzałości zaopatrzenia wyznacza zakres integracji funkcji zaopatrzenia w strategiczny proces podejmowania decyzji (Bemelmans i in . 2013) .

Powyższe wskazywało na brak definicji dojrzałości logistycznej . Badacze intuicyjnie posługują się odniesieniami do innych modeli, wyznaczających ramy dla
modeli przez nich opracowywanych, uznając to za wystarczające, ale fakt, że brak
definicji znacznie utrudnia zrozumienie tychże modeli . Podsumowując, stwierdzono, że brak definicji dojrzałości logistycznej, jak również niewielka liczba opracowań w tym zakresie, mogły wynikać z problemów związanych z adaptacją modeli
dojrzałości w logistyce, na co zwracali uwagę autorzy w pracy (Battista i Schiraldi
2013) . Powyższe wskazało na potrzebę zdefiniowania dojrzałości logistycznej .
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PB3: W jaki sposób opracowywany jest model dojrzałości?
W kontekście odpowiedzi na to pytanie przeanalizowano badane publikacje
w zakresie metod badawczych wykorzystywanych celem opracowania modelu
dojrzałości oraz w zakresie wiodącego podejścia do tworzenia modeli dojrzałości
(ang . Framework), czego rezultaty przedstawiono w Tabeli 1 .7 .
Tabela 1.7. Opracowywanie modelu dojrzałości – przegląd rozwiązań w zakresie modeli
wzorcowych oraz metod badawczych

×
×

×
×

×
×
×

×

×

×

×
27,27
45,45

27,27

×
100,00

×

×
×

0,00

×

18,18

45,45

27,27

×

9,09

×
×

×
×

9,09

×
×
×

×
×
×

9,09

×

Metody, techniki badawcze

Metoda
ekspercka
Ankieta
Wywiad
Metoda analizy
statystycznej
Obserwacja
Modelowanie
matematyczne
Burza mózgów
Brak informacji

Analiza
literatury
Case study

×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
54,55

Inne

×

27,27

Udział %

×
×

100,00

(Tontini i in . 2016)
(van Lith i in . 2015)
(Benmoussa i in . 2015)
(Bemelmans i in . 2013)
(Eadie i in . 2011)
(Mazur i Stachowiak, 2014)
(Cao i Jiang 2013)
(Janse i in . 2010)
(Battista i Schiraldi 2013)
(Jellouli i Abdelkadhi 2013)
(Battista i in . 2012)

CMM

CMMI

Źródło

Brak info

Modele wzorcowe

W nawiązaniu do informacji przedstawionych w Tabeli 1 .7 . wywnioskować
można, że dostępne w literaturze modele dojrzałości opracowywane są na podstawie istniejących modeli wzorcowych . W świetle przedstawionych informacji
(Tabela 1 .7 .) dostrzeżono dominującą rolę standardu CMM oraz CMMI, stanowiącą pochodną standardu CMM . Powyższe świadczy o tym, że badacze korzystają z dostępnych wzorców, co wyraża zdanie „nie wymyślamy powtórnie koła…” .,
gdyż szkoda marnowania czasu na odkrywanie tego, co już zostało odkryte . Warto
natomiast pomyśleć o tym, jak to, co zostało odkryte, dobrze zastosować do rozpatrywanego problemu, w tym przypadku dojrzałości logistycznej . Model CMMI
został dobrze opisany m .in . w takich publikacjach jak: Paulk i in 1993, Herbsleb i in
1997, De Bruin i Rosemann 2005 . Kluczowa dla modelu CMMI jest reprezentacja
modelu dojrzałości w postaci stopniowalnej, gdzie określony poziom dojrzałości
odpowiada stopniu spełnienia wymagań w danym okresie . Wymagania te mogą
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być opisane za pomocą zarówno wartości zmiennych, jak również lingwistycznie
z perspektywy stanu określonych parametrów oceny . Argumenty przemawiające
za wykorzystaniem modelu CMMI jako bazy dla opracowywania modeli dojrzałości zaprezentowano w pracy: Veldman i Klingenberg 2009, s . 228 . Jednocześnie
warto zauważyć, że w opracowywanych modelach dominuje podejście restrykcyjne, w którym należy spełnić wszystkie wymagania na danym poziomie, aby dany
poziom dojrzałości został pozytywnie zweryfikowany . Niekiedy jednak dopuszczane jest rozwiązanie inne, w którym mowa jest o procentowym spełnieniu wymagań na danym poziomie dojrzałości, np . w modelu opracowanym przez Włochów
(Battista i in ., 2012; Battista i Schiraldi, 2013) .
Autorzy pracy (Arzu Akyuz i Erman Erkan, 2010) wskazali, że wciąż w literaturze
poszukuje się modeli dojrzałości, a na znaczeniu zyskuje zastosowanie modelu
SCOR, który odpowiada potrzebom logistyki .
Jeśli zaś chodzi o wykorzystane metody badawcze, na podstawie informacji
przedstawionych w Tabeli 1 .7 . stwierdzono, że niezbędnym działaniem dla opracowania modelu dojrzałości jest przeprowadzenie analizy literatury celem identyfikacji stanu wiedzy w danym zakresie, co uzasadnia również niniejsze badania .
Ponadto istotnymi metodami badawczymi są również wywiady, a także ankiety,
na podstawie których częstokroć przeprowadzane są wywiady w celu identyfikacji
poziomu dojrzałości .
Podsumowując, stwierdzono, że w badaniach nad dojrzałością logistyczną należy dokonać przeglądu literatury oraz wykorzystać różnorodne metody, techniki
i narzędzia badawcze, w tym przede wszystkim metodę sondażu diagnostycznego,
wykorzystując w tym celu dedykowaną badaniom ankietę .
PB4: W jakich obszarach dokonywana jest ocena dojrzałości?
W kontekście odpowiedzi na to pytanie przeanalizowano badane publikacje
w aspekcie obszaru, którego dotyczył model dojrzałości, czego rezultaty przedstawiono w Tabeli 1 .8 .
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Tabela 1.8. Opracowywanie modelu dojrzałości – przegląd obszarów stosowania
Źródło
(Tontini i in . 2016)
(van Lith i in . 2015)
(Benmoussa i in . 2015)
(Bemelmans i in . 2013)
(Eadie i in . 2011)
(Mazur i Stachowiak 2014)
(Cao i Jiang 2013)
(Janse i in . 2010)
(Battista i Schiraldi 2013)
(Jellouli i Abdelkadhi 2013)
(Battista i in . 2012)
Udział %

Zaopatrzenie Dystrybucja

Logistyka
zwrotna

Magazynowanie

Logistyka
ogólnie

×
×
×

×
×
×

×
×
×

36,36

9,09

9,09

9,09

×
×
×
45,45

W nawiązaniu do informacji przedstawionych w Tabeli 1 .8 . stwierdzono, że
prawie połowa publikacji dotyczyła opracowania modelu dojrzałości w szerokim
ujęciu logistyki, niemniej jednak większość spośród badanych publikacji odnosiła
się do poszczególnych obszarów logistyki, pośród których wyszczególniono: zaopatrzenie, dystrybucję, logistykę zwrotną czy magazynowanie . Powyższe wskazuje na konieczność uwzględnienia wszystkich podsysytemów logistyki w opracowywaniu modelu dojrzałości logistycznej tak, aby możliwa była ocena w wielu
płaszczyznach .
PB5: Jak zbudować model dojrzałości?
W kontekście odpowiedzi na to pytanie badawcze przeanalizowano badane
publikacje w aspekcie struktury modelu dojrzałości, co wyraża liczba poziomów
dojrzałości, wymiar oceny oraz sposób jej dokonywania . Rezultaty przedstawiono
w Tabeli 1 .9 .
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4

10

6

6

5

5

5

4

5

4

(van Lith i in . 2015)

(Benmoussa i in . 2015)

(Bemelmans i in . 2013)

(Eadie i in . 2011)

(Mazur i Stachowiak 2014)

(Cao i Jiang 2013)

(Janse i in . 2010)

(Battista i Schiraldi 2013,
Battista i in . 2012)

(Jellouli i Abdelkadhi 2013)

Liczba
poziomów
dojrzałości

(Tontini i in . 2016)

Źródło

Sposób oceny

4 wymiary: Zarządzanie materiałami,
Proces zakupów, Proces oceny dostawców, Planowanie zaopatrzenia

Ocena w przekroju poszczególnych wymiarów z perspektywy 14 czynników,
rozpatrywanych w kontekście określonych aspektów . Do oceny wykorzystano kwestionariusz, w którym ocenia się stopień formalizacji i implementacji
w kontekście danego aspektu .
8 procesów strategicznych oraz 6 pro- Ocena każdego z procesów odbywa się przez pryzmat kryteriów oceny, docesów pomocniczych (w zaopatrzeniu) kładnie opisanych na każdym z poziomów dojrzałości .
Procesy uzyskane po mapowaniu (tu
Ocena odbywa się na podstawie weryfikacji spełnienia wymagań wskazanych
proces dystrybucji)
za pomocą wskaźników osiągnięć (ang . achievement indicators)
Do
wyszczególnionych poziomów dojrzałości zostały przypisane charaktery14 tematów związanych z zarządzastyki (razem 20), przy czym na danym poziomie dojrzałości może być kilka
niem zaopatrzeniem
charakterystyk . Ocenia się % stopień spełnienia opisanej charakterystyki .
Ocena odbywa się z perspektywy spełnienia wymagań (ang . common featu12 KPA (grupa powiązanych działań,
ang . cluster of related activities) wyni- res) przypisanych do poszczególnych poziomów dojrzałości w kontekście poszczególnych KPA .
kłych z analizy barier i bodźców
Ocena odbywa się przez identyfikację odpowiedniego poziomu dojrzałości,
przedstawionego w sposób opisowy w kontekście przedmiotu oceny tj . poOrganizacja (całość)
dejścia do zarządzania zasobami . Brak szczegółowego opisu .
4 aspekty: możliwości przechowywa- Poziom dojrzałości przypisany jest na podstawie analizy: zasobów, usług logistycznych, kontroli czasu i kosztów, oraz optymalizacji konfiguracji, obliczany
nia, możliwości transportu, kontrola
na podstawie odpowiednich funkcji .
czasu, koszty
5 aspektów biznesowych (strategia
W każdym z aspektów biznesowych zidentyfikowano kilka wymiarów, a stan
biznesowa, zarządzanie zwrotnym
każdego z tych wymiarów został opisany w odniesieniu do 4 poziomów
łańcuchem, zarządzanie częściami
dojrzałości .
zamiennymi, proces odzysku, rynek
wtórny i remarketing)
Każdy wymiar ma przypisane mu procesy, które podlegają ocenie z perspek4 wymiary wg modelu SCOR: planowa- tywy spełnienia wymagań (ang . achievement) . W rezultacie uzyskuje się innie, zaopatrzenie, dystrybucja, magazy- formacje o % spełnieniu wymagań na danym poziomie dla danego procesu .
Ponadto do procesów przypisane są najlepsze praktyki celem identyfikacji
nowanie (brak logistyki zwrotnej)
potencjału optymalizacyjnego .
Ocena na podstawie udzielenia odpowiedzi na 10 pytań diagnostycznych . Brak
Logistyka w szerokim rozumieniu .
szczegółowego opisu .

Wymiar oceny

Tabela 1.9. Opracowywanie modelu dojrzałości – przegląd struktur
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1. Dojrzałość logistyczna – aktualny stan wiedzy oraz perspektywy badawcze

Odnosząc się do informacji zawartych w Tabeli 1 .9 ., stwierdzono, że model
wzorcowy, wykorzystywany do opracowania modeli dojrzałości w publikacjach
szczegółowo analizowanych w tej części raportu, implikował liczbę poziomów dojrzałości . Najczęściej opracowywane modele mają od 4 do 6 poziomów dojrzałości .
Ograniczenie ich liczby wydaje się zasadne z perspektywy konieczności wskazania
czynników determinujących określony poziom . Im więcej poziomów, tym trudniej
dany model opisać .
Kolejnym aspektem podlegającym analizie w Tabeli 1 .9 . były wymiary oceny .
Stwierdzono, że brak wyraźnie dominującego podejścia w tym aspekcie . Jednocześnie warto zauważyć, że wymiary tejże oceny uwarunkowane są obszarem oceny . W rezultacie rekomenduje się, by model dojrzałości logistycznej, uwzględniał
wszystkie obszary logistyki (systemy logistyczne), czego brak w zidentyfikowanych
modelach dojrzałości . Najbliższym ideałowi był model opracowany przez autorów
Włochów (Battista i in . 2012, Battista i Schiraldi 2013) .
Co do sposobu oceny, znakomita większość modeli dojrzałości podlegających
wnioskowaniu pozwalała na ocenę w poszczególnych wymiarach poprzez wykorzystanie specjalnie opracowanych kwestionariuszy . Jak już zostało wcześniej
wspomniane, ocena była restrykcyjnie dokonywana, co wiązało się z tym , że,
aby dany poziom dojrzałości został przypisany, wszystkie wymagania wskazane
na tym poziomie powinny być spełnione . Jedynie w modelu opisanym w pracach
(Battista i in . 2012, Battista i Schiraldi 2013) ocena odbywała się ze wskazaniem
procentowego udziału spełnienia wymagań . W rezultacie uzyskiwana była informacja o tym, w jakim stopniu zostały spełnione osiągnięcia na danym poziomie
dojrzałości .
Mając na uwadze wnioski z przeprowadzonej analizy w związku z PB5, uznano, że każdy poziom dojrzałości powinien być zidentyfikowany przez wymagania
wskazane na adekwatnym poziomie, a nie opisy poziomów, gdyż może to budzić
wątpliwości w czasie badania dojrzałości .
PB6: Czy istniejące modele zostały poddane weryfikacji?
Istniejące w literaturze modele dojrzałości przeanalizowano w aspekcie ich
weryfikacji . W rezultacie analizy publikacji stwierdzono, że 40% z badanych modeli
dojrzałości miało charakter teoretyczny, jako że nie zostały one zweryfikowane .
W przypadku pozostałych modeli weryfikacja została zrealizowana, jako że w odniesieniu do kilku z nich badacze wskazali potrzebę dodatkowych działań w tym
aspekcie ((Benmoussa i in . 2015, Bemelmans i in . 2013, Cao i Jiang 2013) . Szczegółowe zestawienie zawarto w Tabeli 1 .10 .
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PB7: Czy istnieją rozwiązania dedykowane dla badania dojrzałości różnych
przedsiębiorstw z sektora usług?
W rezultacie analizy literatury wykazano istnienie modeli dojrzałości zaadoptowanych w sektorze usług lub też podatnych na zastosowanie w tym sektorze,
czego wyniki przedstawia Tabela 1 .10 .
Tabela 1.10. Opracowywanie modelu dojrzałości – weryfikacja modeli i ich zastosowanie
Źródło

Czy model
zweryfikowany?

Branża

(Tontini i in . 2016)

TAK

(van Lith i in . 2015)

TAK

Metalowo-mechaniczna
oraz usług medycznych
(szpital)
Budowlana

(Benmoussa i in . 2015)

TAK

Meblarska

(Bemelmans i in . 2013)

Częściowo

Budowlana

(Eadie i in . 2011)

NIE

–

(Mazur i Stachowiak 2014)

NIE

–

(Cao i Jiang 2013)

NIE

Przedsiębiorstwo
produkcyjne

(Janse i in . 2010)

TAK

(Battista i Schiraldi 2013,
Battista i in . 2012)

TAK

Produkcja sprzętu
elektronicznego
Odzieżowa
(przemysł modowy)

(Jellouli i Abdelkadhi 2013)

NIE

–

Adaptacja
w sektorze
usług

Uwagi

TAK
TAK
dodatkowych
Możliwa Wymaga
testów
Model zweryfikowany
w obszarze dystrybucji,
wymaga dodatkowych
TAK
prac w pozostałych
obszarach
adaptacja
Możliwa Wymagana
do sektora usług
adaptacja
Możliwa Wymagana
do sektora usług
Wymaga dodatkowych
eksperymentów, WyMożliwa magana
adaptacja do
sektora usług
adaptacja
Możliwa Wymagana
do sektora usług
Możliwa
adaptacja
Możliwa Wymagana
do sektora usług

Mimo tego, że istnieją modele dojrzałości dla przedsiębiorstw z sektora usług,
to jednak zostały one dedykowane przedsiębiorstwom reprezentującym konkretną branżę, a na dodatek nie podejmują one logistyki w sensie szerokim, lecz wąskim (Tontini i in ., 2016; van Lith i in ., 2015; Bemelmans i in ., 2013) . Pozytywne
w kontekście badań jest wskazanie, że we wszystkich modelach dojrzałości możliwe jest ich zaadaptowanie do wykorzystania w selektorze usług, jednak nie jest
to nieinwazyjne rozwiązanie .
Podsumowując, stwierdzono, że w kontekście realizowanych badań nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw z sektora usług, brak jest kompleksowego
rozwiązania, co skutkuje zidentyfikowaniem luki badawczej w tym zakresie .
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Powyżej przedstawione wnioski stanowiły wytyczne dla dalszych prac projektowych związanych z opracowaniem modelu dojrzałości logistycznej .

1.4. Podsumowanie i wnioski

Podsumowując przeprowadzone badania literatury nad dojrzałością logistyczną w sektorze usług, stwierdzono, że brak jest modelu dojrzałości logistycznej
traktującej logistykę w sensie ogólnym, który pozwalałby na ocenę poziomu dojrzałości przedsiębiorstw usługowych, co uzasadniało podjęcie badań empirycznych w tym zakresie .
Stwierdzono, że ocena dojrzałości logistycznej jest kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa . Procesy logistyczne realizowane są w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od sektora, jaki prezentuje, a warunkiem sukcesu jest sprawna logistyka .
Ocena dojrzałości logistycznej pozwala na pomiar dotychczasowych osiągnięć oraz
doskonalenie procesów . O ile istniejące w literaturze rozwiązania pozwalają na
cząstkową ocenę w zakresie określonego podsystemu logistycznego, to jednakże brak kompleksowego ujęcia . Stwierdzono, że dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych powinna być oceniana, jako że niematerialne usługi wymagają zaplecza logistycznego, bez którego nie zostałyby zrealizowane .
W rezultacie przeprowadzonych badań literatury zidentyfikowano lukę badawczą, uzasadniającą podjęcie badań naukowych nad dojrzałością logistyczną
przedsiębiorstw usługowych . Publikacje powstałe przed rozpoczęciem badań prowadzonych przez autorki monografii nie dostarczały kompleksowych rozwiązań,
które zostałyby zweryfikowane w praktyce gospodarczej, co implikowało potrzebę
podjęcia prac badawczych w tym zakresie . Jednocześnie warto zauważyć, że aktualnie coraz więcej uwagi poświęca się na badania nad dojrzałością, co wskazuje
na potrzebę prowadzenia takowych badań .
Oczekiwane wyniki badań przyczynią się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji procesów logistycznych w sektorze usług, co będzie oddziaływało na
poziom wiedzy teoretycznej na temat ekonomii, zarządzania i logistyki . Ponadto
zrealizowany przegląd literatury można traktować jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w danym zakresie .
Na podstawie przeprowadzonych badan literaturowych, Autorki zaproponowały
własną definicję dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego, wskazując,
że jest to poziom organizacyjny przedsiębiorstwa, wskazujący na stopień wykorzystania inżynierii logistycznej w obszarach działalności przedsiębiorstw usługowym .
W nawiązaniu do tak przyjętej definicji, w nawiązaniu do badań na modelami
dojrzałości logistycznej, Autorki opracowały autorski model dojrzałości logistycznej dla przedsiębiorstw usługowych – LMM4SI, który szczegółowo opisany został
w Rozdziale 3 niniejszej monografii .
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2.
Obiekt badań
2 .

2.1. Przedsiębiorstwa usługowe w Polsce
W Polsce, od lat, obserwuje się wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych,
co zbliża polską gospodarkę do modelu rynków zachodnich . Sektor usług jest
podstawą gospodarki w krajach Unii Europejskiej, pod względem udziału w PKB
oraz poziomu zatrudnienia . Sektor usług stanowi obecnie dominujące źródło PKB
w krajach UE-28 . Jak wynika z danych Eurostat udział usług w całkowitej wartości dodanej brutto dla UE-28 wyniósł w 2018 r . 73,2 % w porównaniu do 72,2%
w 2008 r .2 Dane Eurostat wskazują, że względne znaczenie usług było szczególnie
duże w Luksemburgu, na Malcie, Cyprze, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Grecji,
Niderlandach, Belgii, Portugalii i Danii . W Irlandii, na Słowacji i w Czechach udział
usług w PKB wynosi średnio ok . 60% .
W zasadzie trudno sobie wyobrazić prowadzenie jakiekolwiek działalności gospodarczej – produkcyjnej, handlowej, bez wsparcia przedsiębiorstw usługowych .
Stąd też wzrastający od lat udział przedsiębiorstw usługowych w gospodarkach
narodowych .
Nie tylko bycie partnerem innych podmiotów gospodarczych czyni sektor
usług coraz mocniejszym . Wzrost liczby przedsiębiorstw usługowych, ich obrotów, poziomu zatrudnienia a przez to wzrost udziału w PKB wynika z zamożności społeczeństwa, tworzącego daną gospodarkę . Stąd przekonanie, że Polska
zbliża się do zachodnioeuropejskiego modelu gospodarczego, w których przedsiębiorstwa usługowe dominują . Zamożne społeczeństwo chętnie wykorzystuje
ofertę sektora usług . Przy odpowiednim poziomie dochodów chętnie korzystamy
1
2

Dr inż ., Politechnika Poznańska, Instytut Logistyki .
https://ec .europa .eu/eurostat (dostęp: 23 .01 .2020) .
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z przedsiębiorstw, które wykonają za nas lub dla nas pożądaną usługę . Wyższa
majętność społeczeństwa przekłada się też na wzrost sprzedaży usług związanych
z edukacją, rozrywką, hotelarstwem, gastronomią, turystyką . To aspekt finansowy .
Inny wynika z faktu, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie tworzą ludzie czynni
zawodowo, którzy czynnościom zarobkowym poświęcają tyle czasu w skali doby,
że na inne aktywności, tego czasu nie starcza . W ten sposób tworzy się popyt na
usługi, np . remontowe, gastronomiczne i inne usługi dla ludności .
Wzrost znaczenia usług w gospodarce europejskiej jest wynikiem postępu
technologicznego, zmiany poziomu cen względnych, outsourcingu i globalizacji .
Jak wynika z danych Eurostat, w 2018 r . wszystkie sektory działalności w UE-28
odnotowały wzrost wartości dodanej brutto w porównaniu z 2017 r . Sektorami,
które odnotowały największy wzrost, były usługi w zakresie informacji i komunikacji (4,7%), budownictwo (3,6%) oraz usługi biznesowe (3,3%) .
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w 2018 r .
przedsiębiorstwa usługowe stanowiły 55% wszystkich przedsiębiorstw, a w 2019 r .
56% .
W polskim sektorze usługowym dominują przedsiębiorstwa traktowane jako
MŚP3 (mikro4, małe5 i średnie6 przedsiębiorstwa) . W roku 2020 r . stanowiły one
99,9% wszystkich polskich przedsiębiorstw usługowych, a wśród nich najliczniejszą grupę (96%; ok . 3,9 mln) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa .
Struktura polskiego sektora usługowego pod względem rodzaju świadczonych
usług, wskazuje dominację usługodawców w zakresie działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej – sekcja M (21%), budownictwa – sekcja F (19%), działalności związanej z informacją i komunikacją – sekcja J (10%) . Strukturę polskiego
sektora usługowego wg sekcji PKD 20077 w latach 2018 i 2019 prezentuje Rys . 2 .1 .
3

MŚP tworzą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro .
W prezentowanych badaniach jako kryterium kategorii przedsiębiorstw uwzględniono tylko poziom
zatrudnienia .
4
Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro . Kategorią tą obejmuje się
przedsiębiorstwa 1-osobowe, tzw . samozatrudnionych . W prezentowanych badaniach analizowano te
przedsiębiorstwa oddzielnie .
5
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro .
6
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego
roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro .
7
PKD 2007 – Polska Działalność Klasyfikacyjna określa sekcje w sektorze usług takie jak: H – Transport
i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana
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Rysunek 2.1. Struktura polskiego sektora usługowego wg sekcji PKD 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2020a).

Analiza udziału polskich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB pod względem sektora gospodarki wykazała, że sektor usług miał udział w 2019 r . na poziomie 17% .
Dla porównania przemysł – 22% . Rys . 2 .2 . przedstawię strukturę udziału poszczególnych sekcji usług w produkcie krajowym brutto w 2019 r .
W zakresie liczby pracujących w polskich przedsiębiorstwach również dominują przedsiębiorstwa z sektora usługowego . Jak wynika z danych GUS, w I połowie
2020r ., 67% liczby pracujących zatrudnionych było w sektorze usługowym, przede
wszystkim w MŚP . Strukturę zatrudnienia w poszczególnych sekcjach usług prezentuje Rys . 2 .3 . Pod względem struktury zatrudnienia, dominują sekcje: F – Budownictwo – 19% udziału w tworzeniu miejsc pracy w sektorze usługowym, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16% i S – Pozostała działalność
usługowa – 11% .

z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa .
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Rysunek 2.2. Struktura udziału polskiego sektora usługowego w PKB wg sekcji PKD 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2019a).

Rysunek 2.3. Struktura zatrudnienia w polskim sektorze usługowym wg sekcji PKD 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2020b)

Biorąc pod uwagę klasyfikację przedsiębiorstw pod względem poziomu zatrudnienia, polski sektor usługowy tworzony jest przez przedsiębiorstwa MŚP . Przedsiębiorstwa duże, zatrudniające więcej niż 250 pracowników, będące usługodawcami, nie stanowiły w I połowie 2020 r . nawet 1 % podmiotów zarejestrowanych
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w rejestrze REGON . Dominowały natomiast przedsiębiorstwa małe – 99%, w tym
96% stanowiły przedsiębiorstwa mikro lub 1-osobowe . Strukturę polskiego sektora usługowego pod względem rodzaju przedsiębiorstw wg sekcji PKD 2007 prezentuje Rys . 2 .4 .

Rysunek 2.4. Struktura zatrudnienia w polskim sektorze usługowym wg sekcji PKD 2007
i wielkości przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie (GUS, 2020c).

Analiza danych statystycznych polskiego sektora usługowego wskazuje, że nie
jest to sektor jednolity . Pod względem liczby przedsiębiorstw dominują usługodawcy w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – sekcja M,
budownictwa – sekcja F oraz działalności związanej informacją i komunikacją–
sekcja J . W zakresie udziału w PKB dominuje Budownictwo oraz Transport i Gospodarka magazynowa . Pod względem zatrudnienia największy udział dotyczy
sekcji Budownictwo oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna . To, co
cechuje polski sektor usługowy, to rodzaj przedsiębiorstw go tworzących, który
zdominowany jest przez mikroprzedsiębiorstwa .
Prezentowane zestawienia przekonują o wysokim stopniu konkurencyjności
w sektorze usług . Powoduje to, że podobnie jak sektorze przemysłu i handlu, bez
względu na wielkość, przedsiębiorstwa dążą do usprawnienia jego funkcjonowania w celu zyskania konkurencyjności na rynku oraz zwiększenia zysków .
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2.2. Logistyka w przedsiębiorstwach usługowych
2.2.1. Usługa i logistyka – dysonanse poznawcze
W rozważaniach nad dotychczasowym stanem wiedzy na temat dojrzałości
logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych należy odnieść się również, poza
sama definicją usługi, do jej cech, jakimi są:
a) niematerialność;
b) ulotność – związana z nieuchwytnymi w czasie i przestrzeni doznaniami
estetycznymi, kulturowymi, wynikającymi z niepowtarzalności usług świadczonych nawet przez samą jednostkę organizacyjną (Gołembska i in . 2018,
s . 10) . W aspekcie logistycznym ulotność jest komplementarna do niematerialności usług;
c) brak możliwości zmagazynowania;
d) jednoczesność produkcji i konsumpcji .
Wszystkie wymienione cechy usług są im przypisane, niezależnie od zakresu
czy rodzaju usług (Gołembska i in . 2018, s . 10) .
Cechy usług mogą budzić pewien dysonans poznawczy w zakresie związku logistyki z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi .
Przyjmując definicję Logistyki zaproponowaną przez ELA (European Logistics
Association), logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie,
kontrolę i realizację przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez
produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie
wymagań rynku przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu
kapitału . Można mieć wątpliwość, czy dotyczy ona również przedsiębiorstw usługowych, które nie wytwarzają dóbr konsumpcyjnych . Biorąc również pod uwagę
cechy usług, tzw . 4N: Niematerialność, Nietrwałość, Niejednorodność, Nierozdzielność, wydawać by się mogło, że w przedsiębiorstwach usługowych czynności logistyczne nie są realizowane . Jest jednak inaczej, bowiem niematerialna,
nietrwała, niejednorodna i nierozdzielna usługa wymaga materialnego wsparcia logistycznego, bez którego nie może być wykonana . Wynika to z jednej bardzo charakterystycznej cechy, jaką posiadają wszystkie usługi, którą jest związek
z substratem materialnym (fizycznym) . Oznacza to, że posiadają bezpośredni lub
pośredni związek z dobrami materialnymi lub czynnościami dającymi się wyrazić
w jednostkach miary (masa, wymiar) (Filipak, Panasiuk (red . nauk), 2008, s . 327) .
Uzasadniając podjęcie badań nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw
usługowych, na uwagę wskazuje również związek tych przedsiębiorstw z logistyką
w aspekcie terminologicznym . Zarówno w przestrzeni teoretycznej jak i praktycznej egzystują pojęcia, takie jak: logistyka w usługach, logistyka usług, zarządzanie
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logistyczne usługami, usługa logistyczna, usługi w logistyce . Pamiętać należy, że
nie wszystkie te pojęcia są względem siebie synonimami . O ile logistykę w usługach i logistykę usług należy traktować jako pojęcia równoznaczne, to taka prawidłowość nie dotyczy pozostałych terminów .
Zdaniem Rzeczyńskiego logistyka usług to logistyka zorientowana na usługi, co
oznacza proces koordynacji wszystkich czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone w celu wykonania usługi w sposób efektywny pod względem
kosztów i zgodny z wymaganiami klienta (Rzeczyński, 2001, s . 16) . Powyższa definicja odnosi się również do pojęcia logistyka w usługach, który stanowi pewnego
rodzaju skrót od zagadnienia logistyka w przedsiębiorstwach usługowych . Tak
rozumiany termin logistyki w usługach jest definitywny co do jego znaczenia i nie
wymaga szczegółowego definiowania . Dotyczy bowiem usługodawców, wykonujących usługi, co do zasady w sposób efektywny pod względem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta . Logistyka w sferze usług oznacza proces koordynacji
wszystkich czynności materialnych i niematerialnych, które muszą być przeprowadzone, aby usługa była wykonana w sposób precyzyjny, efektywny pod względem
kosztów i zgodny z wymaganiami klienta (Gąsowska, 2016, s . 160) .
Zarządzanie logistyczne usługami należy natomiast rozumieć, za Gołembską
i in ., jako wykonanie i kontrole procesów logistycznych wpierających świadczenie
usług (Gołembska i in ., 2008, s . 16) . Zarządzanie logistyczne to proces zarządzania
odniesiony do logistyki, którego głównymi funkcjami są: planowanie, organizowanie i sterowanie przepływami strumieni logistycznych (Biesok (red .), 2013, s . 31) .
Definicje logistyki usług i zarządzania logistycznego usługami, samie w sobie
wskazują, że nie należy tych pojęć traktować wymiennie . Logistyka usług odnosi
się bowiem do koordynacji, czyli organizowania, planowania, natomiast zarządzanie logistyczne do wszystkich funkcji zarządzania . W tym sensie zarządzanie
logistyczne traktować należy jako pojęcie szersze . Ponadto w prezentowanych
definicjach, logistyka usług odnosi się do czynności, a zarządzanie logistyczne usługami, szerzej do procesów logistycznych .
Usługa logistyczna to kolejne pojęcie łączące w sobie terminy usługa i logistyka, jednak jego znaczenie jest zgoła odmienne od omówionych wcześniej, szczególnie, że jest to termin niejednoznacznie zdefiniowany zarówno w literaturze
polskiej jak i zagranicznej . Problem ten opisali Dembińska i Jedliński, uwypuklając
różnice w definicjach tego pojęcia (Chrąchol-Barczy i in . (red . nauk .), 2017, s . 13–
31) . Wskazali oni różnice w definicji pojęcia w polskiej literaturze, co zestawiono
w Tabeli 2 .1 .
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Tabela 2.1. Definicje usługi logistycznej na gruncie polskim. Źródło: opracowanie własne
na podstawie (Chrąchol-Barczy i in. (red.nauk.), 2017, s. 13–31).
Usługa logistyczna - definicja
Zarobkowe wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw .
Obok czynności transportowo-spedycyjnych obejmuje usługi terminalowe, począwszy od cross-dockingu, przez magazynowanie,
po kompletację (w tym pobieranie i pakowanie) oraz czynności
uszlachetniające, jak: metkowanie, re-packing, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych (zwanych też co-packingiem) i inne .
To produkt logistyczny, będący zbiorem życzeń i oczekiwań klienta, czyli zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produkty logistyczne wraz z pełną obsługą
formalnoprawną, będące odpowiedzią na żądanie i oczekiwania
klienta .
Działalność mającą na celu zaspokojenie potrzeb logistycznych
podmiotów gospodarczych i ludności .
To usługa spedycyjna „wyższego rzędu” .

Źródło
Ciesielski (red .), 2005, s . 12
Rydzkowski (red .), 2011, s . 9

Gołembska (red .), 1999, s . 231

Chrąchol-Barczy i in . (red .nauk .),
2017, s . 14
Szczepaniak (red .), 2002, s . 308

Jak podkreślają Dembińska i Jedliński (Chrąchol-Barczy i in . (red . nauk .), 2017,
s . 13), mnogość i niespójność definicji usługi logistycznej w polskiej literaturze
wynika z niejednoczonej definicji samej usługi, jej zróżnicowanych aspektów oraz
dualizmu w podejściu do istoty i pojmowania samej usługi, a co za tym idzie również usługi logistycznej .
Z kolei w literaturze zagranicznej problematyka definiowania pojęcia usługa
logistyczna wynika z zastępowania go innymi pojęciami tożsamymi, takimi jak obsługa logistyczna, logistyka trzeciego partnera (3PL), logistyka czwartego partnera
(4PL) (Chrąchol-Barczy i in . (red .nauk .), 2017, s . 13) .
Usługi w logistyce, na tle omówionych dotychczas pojęć, mają znaczenie najszersze, co przekłada się na niejednoznaczność tego terminu . Znaczenie tego pojęcia zależy od przyjętego rozumienia pojęcia usługi i logistyki, a przez to kontekstu,
w jakim jest ono używane . Możliwe znaczenia pojęcia usług w logistyce zaprezentowano w Tabeli 2 .2 .
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Logistyka własna, tzw . 1PL
(z ang . in – house logistics) .

Rozumienie pojęcia logistyka

Znaczenie pojęcia usług
w logistyce
Świadczenie przez usługodawcę
czynności na rzecz usługobiorcy
zgodnie z jego wymaganiami
w celu ich zaspokojenia .

Charakterystyka

Aktywność logistyczna wykonywana jest
z wykorzystaniem zasobów własnych .
Usługobiorca nabywa usługi inne niż logistyczne, np . usługi bankowe, księgowe,
ubezpieczeniowe
Usługa rozumiana tylko jako usługa Logistyka oparta na zasobach,
Funkcje logistyczne, takie jak transport
Obsługa funkcji logistycznych .
logistyczna .
i magazynowanie świadczone są w wąskim
tzw . 2PL .
zakresie przez zewnętrznych dostawców .
Usługa rozumiana jako usługa logi- Logistyka kontraktowa, tzw . 3PL . Outsourcing funkcji logistycznych . Usługi świadczone przez operatorów logistycznych w zakresie spedycji, transportu,
styczna dla przedsiębiorstwa .
magazynowania i innych czynności dodających wartość dla produktu .
Usługa rozumiana jako usługa logi- Zarządzanie całym łańcuchem
Usługi świadczone przez operatora wiodąPodwójny outsourcing funkcji
cego (LLP) będącego integratorem wzdłuż
styczna dla łańcucha dostaw .
dostaw, tzw . 4PL .
logistycznych .
łańcucha logistycznego, stosujący zasadę
podwójnego outsourcingu w zakresie realizacji potrzeb klientów .

Usługa to czynność, proces, wykonanie na rzecz klienta i zgodnie
z jego wymaganiami, niezwiązana
z funkcjami logistycznymi .

Rozumienie pojęcia usługa

Tabela 2.2. Znaczenie pojęcia usług w logistyce. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Chrąchol-Barczy i in. (red.nauk.), 2017, s. 22).
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2.2.2. Miejsce logistyki w przedsiębiorstwie usługowym
Jak zostało to już wspomniane, do wykonania usług potrzebne są materiały,
w które należy zaopatrzyć przedsiębiorstwo i które należy przetransportować na
miejsce wykonania usługi . Materiały kupione w ilości większej niż wynika z potrzeby świadczenia danej usługi (bieżącego zapotrzebowania) są następnie, jako
zapas, magazynowane . Z usługami związana jest też dystrybucja, obejmująca zagadnienia takie jak kanały dystrybucji (sprzedaży) usług, strategie usług . Obecnie
technologia IT pozwala na świadczenie usług na odległość (np . bankowość elektroniczna) . Inne usługi potrzebują udziału dwóch strony: usługodawcy i usługobiorcy
(np . usługi fryzjerskie) i wymagają kontaktu bezpośredniego . Są też takie, które
tego kontaktu nie wymagają, np . nauka na odległość, i takie, które wymagają
w momencie świadczenia udziału tylko usługodawcy (np . usługi transportowe) .
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że świadczenie usług generuje powstawanie
odpadów, co stanowi jedno z zagadnień logistyki zwrotnej . W XXI w ., kiedy tak
ważne są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, przedsiębiorstwa, w tym również usługowe, przywiązują coraz większą wagę do minimalizowania śladu węglowego swojej działalności, co związane jest z zagadnieniami
ekologistyki .
Dlatego świadczeniu usług, bez względu na jej rodzaj, towarzyszą realizowane
równobieżnie procesy logistyczne . Jak wskazują Gołembska i in . procesami logistycznymi towarzyszącymi realizacji usługi, zarządzać należy tak, aby zarówno
proces świadczenia usługi, jak i towarzyszące mu procesy logistyczne tworzyły
wartość dodaną w czasie i przestrzeni (Gołembska i in . 2018, s . 10) . Do podstawowych procesów logistycznych w sferze usług zalicza się:
– Zaopatrzenie, w tym zamawianie surowców i materiałów, wybór dostawców;
– Magazynowanie (składowanie) środków materialnych służących produkcji
usług;
– Zarządzanie zapasami;
– Transport;
– Zarządzanie opakowaniami;
– Przyjmowanie i obsługę zamówień;
– Sprzedaż i obsługę klienta (Biesok (red .), 2013, s . 32) .
Jak zostało to już zaakcentowane, sektor usług jest atrakcyjny dla inwestorów,
co skutkuje rosnącą konkurencją wewnątrz sektora . Jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw jest logistyka . Właściwie podejmowane czynności
logistyczne gwarantują osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi klienta . Równocześnie jednak generują wysokie koszty operacyjne . Opisana zależność trade-off
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jest znana w sektorze produkcyjnym i stanowi od lat obiekt badań naukowych .
Jednakże, ze względu na cechy usługi nie jest możliwym zastosowanie tych samych rozwiązań w zakresie realizacji procesów logistycznych, które występują
w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Werner-Lewandowska, Kosacka-Olejnik,
2019) . Można zatem przyjąć stanowisko, że w sektorze usług podejmowana jest
aktywność logistyczna, ale ma ona charakter rozmyty i ukryty, jednak niezbędna
jest do prowadzenia działalności gospodarczej (Werner-Lewandowska, 2020) .
W przedsiębiorstwie usługowym, jak w każdym innym, możliwe jest zdefiniowanie systemu logistycznego opartego na fazowym ujęciu logistyki . Dembińska-Cyran definiuje system logistyczny przedsiębiorstwa usługowego jako „celowo
zorganizowany i uporządkowany przepływ strumieni logistycznych” (Filipak, Panasiuk (red .nauk), 2008, s . 284) . Przepływ strumieni logistycznych ma swoje konsekwencje w modelu systemu logistycznego przedsiębiorstwa, który nazywany jest
też łańcuchem przepływu dóbr (Fertsch (red .), 2017, s . 15) . Jak wskazuje Fertsch,
model składa się z 4 strumieni:
– dóbr;
– strumienia powtórnego zagospodarowania;
– informacji;
– wartości (pieniędzy) .
Strumienie tworzące łańcuch przepływu dóbr przemieszczają się przez trzy
strefy (fazy):
– zaopatrzenie;
– produkcja;
– dystrybucja/zbyt .
Powyższa triada jest charakterystyczna dla przedsiębiorstwa produkcyjnego .
W przypadku przedsiębiorstwa usługowego faza produkcji zastąpiona jest fazą
manipulowania materiałami . Model systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego prezentuje Rys . 2 .5 .
Na podstawie wyodrębnionych faz, przez które dochodzi do przepływu strumieni logistycznych wyróżnić można podsystemy . Dla przedsiębiorstwa usługowego wyodrębnia się:
– podsystem logistyki zaopatrzenia, bowiem w przedsiębiorstwach usługowych realizowane są zakupy materiałów niezbędnych do świadczenia usług;
– podsystem manipulowania materiałami, typowy dla przedsiębiorstwa usługowego lub handlowego, w ramach którego realizowane są czynności przemieszczania materiałów, takie jak: transport wewnętrzny, magazynowanie;
– podsystem logistyki dystrybucji lub logistyki zbytu, w ramach którego dochodzi do sprzedaży i wykonania usługi, zgodnie z wymaganiami klienta .
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Czynności logistyczne w dystrybucji usług koncentrują się na ich dostarczaniu do klienta (Gołembska i in ., 2008, s . 72–76) .

Rysunek 2.5. Model systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Fertsch (red.), 2017; Filipak, Panasiuk (red.nauk), 2008).

Nawiązując do Tabeli 2 .2 ., należy mieć na uwadze fakt, że logistyka w przedsiębiorstwach usługowych nie dotyczy tylko realizacji procesów wewnętrznych (z ang .
in - house logistics) . Przedsiębiorstwa usługowe są nierozwalaną częścią łańcuchów dostaw, jako operatorzy logistyczni (2PL, 3PL) i jego integratorzy (4PL, LLP) .
Wynika to przede wszystkim z ewolucji łańcuchów dostaw od lat 90 . XX w . i towarzyszącego temu rozwojowi outsourcingu funkcji logistycznych . Wraz z rozwojem
łańcuchów dostaw zwiększał się udział sektora usługowego w jego działaniu . Wynika to z faktu, że wzrost popytu na usługę logistyczną, zwiększające się wymagania klientów w zakresie kompleksowości operatorów logistycznych wywołuje
wzrost popytu na usługi komplementarne lub uzupełniające . Jak wskazuje Dembińska i Jedliński, wraz ze wzrostem dochodów usługobiorców zwiększa się popyt
na usługi towarzyszące (Chrąchol-Barczy i in . (red . nauk .), 2017, s . 26) .
W Tabeli 2 .3 . przedstawiono udział poszczególnych sekcji usług wg PKD 2007
w zależności od modelu współpracy w ramach łańcucha dostaw .
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Tabela 2.3. Modele współpracy w ramach łańcucha dostaw a usługi podstawowe
i towarzyszące
Model
Sekcje usług podstawowych
współpracy
1PL
Brak – usługa wykonywana
samodzielnie

2PL

3PL

4PL

H – Transport i gospodarka
magazynowa
K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
H – Transport i gospodarka
magazynowa
J – Informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
H – Transport i gospodarka
magazynowa
J – Informacja i komunikacja
K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
L – Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcje usług towarzyszących
I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi,
J – Informacja i komunikacja,
K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Jak wynika z Tabeli 2 .3 ., im wyższy poziom modelu współpracy w ramach łańcucha dostaw, tym więcej sekcji zaangażowanych w realizację usług podstawowych . Wynika to z faktu, że na wyższym poziomie współpracy wzrasta kompletność usług świadczonych przez operatorów logistycznych .
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Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych –
ujęcie teoretyczne
3 .

3.1. Teoretyczny model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych
Prezentowany Model Dojrzałości Logistycznej przedsiębiorstw usługowych,
w skrócie LMM4SI (akronim z ang . Logistics Maturity Model for Service Industry),
zbudowany jest z takich elementów jak (Werner-Lewandowska, Kosacka-Olejnik,
2019b):
– 6 poziomów dojrzałości logistycznej (LMA1-6), które odpowiadają poszczególnym fazom rozwoju logistyki przemysłowej;
– zakres oceny obejmujący 5 obszarów związanych z działaniem systemu
logistycznego, takich jak: Zarządzanie Magazynem (WM), Zarządzanie Transportem (TM), Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami (SIM), Łańcuch Dostaw
i Dystrybucja (SMD), wsparcie informatyczne (IT);
– poszczególne poziomy oceniane poprzez narzędzia instrumentarium logistycznego, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie i determinują
poziom dojrzałości logistycznej obiektu badań .
Opracowany LMM4SI zakłada, że wyższy poziom dojrzałości logistycznej oznacza osiągnięcie wyższego poziomu perfekcji w danym działaniu, co przekłada się
na wykorzystywanie w przedsiębiorstwie coraz nowszych rozwiązań z zakresu inżynierii logistycznej . W dalszej części opisane zostały szerzej poszczególne elementy .

3.1.1. Poziomy dojrzałości w LMM4SI
Do dnia dzisiejszego miało miejsce wiele badań naukowych nad rozwojem/
ewolucją logistyki przemysłowej . Jak wskazują wyniki badań literaturowych
w tym zakresie, wykonane przez autorów, nie ma jednego przyjętego stanowiska
45

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

w zakresie periodyzacji oraz nomenklatury poszczególnych etapów ewolucji,
zwłaszcza w jej początkowych fazach . Przyjęte na potrzeby prezentowanych badań
fazy rozwoju logistyki przemysłowej odnoszą się w największym stopniu do wyników badań Ronald H, Bailou (Ballou, 2007) . Do opracowania modelu dojrzałości
logistycznej autorzy określi etapy rozwoju logistyki przemysłowej prezentowane
na Rys . 3 .1 .

Rysunek 3.1. Fazy rozwoju logistyki
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ballou, 2007, Rodrigue, 2020).

Tabela 3.1. Charakterystyka faz rozwoju logistyki. Źródło: (Fertsch, 2017, s. 13–14; Werner-Lewandowska i Kosacka-Olejnik, 2019a).
Faza

46

Cecha

Opis

I

Fragmentaryzacja Jest to pierwsza faza rozwoju cywilnej logistyki, zwana również fazą
fizycznej dystrybucji . Fizyczna dystrybucja polega na integracji co najmniej dwóch działań w celu planowania, realizacji i sterowania efektywnego przemieszczania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
z miejsca wytwarzania do miejsca konsumpcji . Działania te obejmują
m .in .: obsługę klienta, prognozowanie popytu, planowanie zasobów,
zakupy/zaopatrzenie, magazynowanie, pakowanie, planowanie dystrybucji, transport .

II

Konsolidacja

Faza druga zajmuje się przemieszczaniem dóbr w łańcuchu przepływu
dóbr przedsiębiorstw produkcyjnych, zaczynając od zaopatrzenia i kończąc na dystrybucji . Wymagało to przetwarzania dużej ilości informacji .
Logistyka zaczęła wspomagać się zastosowaniami informatyki . W tym
czasie powstały początki rozwiązań, które obecnie nazywane są ERP
(z ang . Enterpise Resource Planning), co oznacza planowanie zasobów
przedsiębiorstwa .
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Faza

Cecha

Opis

III

Integracja

Nazywa fazą systemów logistycznych . Wzrost wymagań klientów oraz
wzrost komplikacji produktów doprowadziły do wzrostu złożoności systemów logistycznych . Zrozumiano, że poprawnie działający system logistyczny musi zostać odpowiednio zaprojektowany . Do typowych działań
fazy integracji należą zarządzanie logistyczne czy 3PL .

IV

Partnerstwo

Nazywana fazą łańcuchów dostaw (SCM) wywodzi się z przemysłu samochodowego . Przedsiębiorstwa produkcyjne, które dotychczas konkurowały ze sobą w każdej fazie życia wyrobu, zaczęły współpracować
w zakresie projektowania wyrobów i korzystać ze wspólnych źródeł
zaopatrzenia . Jednocześnie nadal konkurując o klientów . W tym czasie
również zaczęto powszechnie stosować podejście proekologiczne oraz
myślenie kategoriami zrównoważonego rozwoju .

V

Globalizacja

Faza zwana również fazą e-logistyki związana jest z rozwojem Internetu
i jego ogólnodostępnością . Powstała globalna sieć wymiany informacji Internet . Jej powstanie wynika przede wszystkim z poszukiwania rozwiązań obniżających koszty operacyjne realizacji procesów logistycznych .

VI

Automatyzacja

Ostatnia faza wynika z rozwoju automatyzacji i robotyzacji, czyli ery
Przemysłu 4 .0 oraz Internetu rzeczy (IoT) . Z uwagi na wysokie koszty
automatyzacji i robotyzacji procesów jest to pojęcie innowacyjne do powszechnego stosowania, jednakże wiele przedsiębiorstw produkcyjnych
weszło już w tę fazę . W zakresie IoT dużo rozwiązań jest powszechnie
stosowanych, szczególnie w handlu i marketingu .

Jak wynika z Tabeli 3 .1 ., do przyjętych jako kanon faz rozwoju logistyki badacze
dodali dwie kolejne fazy . Jedną z nich jest ta , która pojawiła się w ich opinii pod
koniec XX w ., związana z rozwojem Internetu i jego ogólnodostępnością, a wynikająca przede wszystkim z szukania drogi do obniżenia kosztów operacyjnych
realizacji procesów logistycznych . Wykorzystywanie Internetu wpłynęło również
na rozwój globalizacji, która także jest charakterystyczna dla tej fazy . Przejawia się
ona przede wszystkim popularnością e-commerce . Jako drugą autorzy wskazali
fazę, która utożsamiana jest z początkiem XXI w . i wynika z rozwoju automatyzacji i robotyzacji, czyli erę Przemysłu 4,0 oraz Internetu rzeczy (IoT) . Obecnie
wiele przedsiębiorstw produkcyjnych weszło już w tę fazę, ale nadal stanowi ona
podejście daleko innowacyjne w zakresie powszechnego stosowania, głównie
z uwagi na wysokie koszty automatyzacji i robotyzacji procesów . Jednakże w zakresie IoT wiele rozwiązań jest już powszechnie stosowanych, szczególnie w handlu i marketingu .
Na uwagę zasługuje również rozwinięcie w zakresie fazy Partnerstwo . W opinii
autorów, co nie jest podkreślone w opracowaniach naukowych, po roku 2000
oprócz rozwoju SCM obserwuje się również rozwój, a raczej powszechność stosowania w zakresie logistyki podejścia proekologicznego oraz myślenia kategoriami
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zrównoważonego rozwoju . Przekonanie to wyrazili autorzy, wskazując ekologistykę i zrównoważony rozwój jako typowe działania podejmowane w ramach logistyki przemysłowej w okresie po 2000 roku .

3.1.2. Obszary ewaluacji w LMM4SI
W proponowanym modelu autorzy odeszli od znanych modeli dojrzałości, odnoszących się do podejścia procesowego . Nie kwestionują oni oczywiście modeli
dojrzałości procesowej, jednak celem autorów nie było opracowanie modelu dojrzałości procesowej w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach usługowych . Celem
autorów było opracowanie modelu, który w szerszym kontekście, nie tylko procesowym, pozwoli ocenić dojrzałość logistyczną sektora usług . W związku z czym
w modelu nie są poddawane ocenie poszczególne procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwie . Badany jest natomiast obszar działalności logistycznej .
Autorzy określili następujące obszary działalności logistycznej przedsiębiorstw
usługowych:
– Obszar 1: Zarzadzanie magazynem – WM;
– Obszar 2: Zarządzanie transportem – TM;
– Obszar 3: Zaopatrzenie i Zarządzanie zapasami – SIM;
– Obszar 4: Łańcuch Dostaw i Dystrybucja – SCD;
– Obszar 5: Rozwiązania IT – IT .
Opracowany model zakłada indywidualną ocenę dojrzałości logistycznej w powyższych obszarach aktywności, przy czym zakłada się, że w każdym z obszarów
poziom ten może być inny . Model nie pozwala natomiast na określenie ogólnego
poziomu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego . Może być to uważane za największą wadę proponowanego modelu, jednakże brak agregacji pozwala wskazać te obszary aktywności logistycznej, które w przypadku osiągnięcia
niskiego poziomu powinny być usprawniane w pierwszej kolejności .

3.1.3. Instrumentarium logistyczne w LMM4SI
W LMM4SI zakłada się, że osiągnięty przez przedsiębiorstwo usługowe poziom
dojrzałości logistycznej jest tożsamy z fazą ewolucji logistycznej, w której znajduje
się przedsiębiorstwo . Jednak, aby dowieść w jakiej fazie znajduje się przedsiębiorstwo, konieczny jest pomiar . Przyjęto zatem, że miernikiem będzie stosowanie
przez przedsiębiorstwo narzędzi logistycznych, powszechnie znanych i wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych . W tym celu autorzy wykorzystali listę 90 najpopularniejszych narzędzi logistycznych proponowanych przez
G . Richards, S . Grinsted (Richards, Grinsted, 2013) . Dokonano selekcji narzędzi,
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wybierając te, które mogą być wykorzystywane w sektorze usług oraz dodano
własne propozycje . W ten sposób powstała lista 65 narzędzi logistycznych, które
w opinii autorów mogą stosować przedsiębiorstwa usługowe podczas realizacji
procesów logistycznych . Narzędzia te przyporządkowano do obszarów działalności
logistycznej przedsiębiorstw usługowych, co pokazuje Tabela 3 .2 .
Wskazane w Tabeli 3 .2 . narzędzia inżynierii logistycznej podlegają ocenie
podczas ewaluacji dojrzałości logistycznej wg opracowanego modelu LMM4SI .
W związku z założeniem, że poszczególne poziomy oceniane są poprzez narzędzia
instrumentarium logistycznego, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwie
i determinują poziom dojrzałości logistycznej obiektu badań, pojawiła się konieczność określenia, które narzędzia ze zbioru zdefiniowanej inżynierii logistycznej
cechują dany poziom dojrzałości logistycznej oraz w jakim stopniu dane narzędzie
logistyczne determinuje poziom dojrzałości . W tym celu autorzy wykorzystali badania eksperckie, aby zminimalizować w ten sposób subiektywizm oceny w tym
zakresie (Werner-Lewandowska, Kosacka-Olejnik, 2019b) .
Badania zostały przeprowadzone za pomocą metody CAWI z wykorzystaniem
arkusza ankiety . Eksperci proszeni byli o przyporządkowanie poszczególnych narzędzi logistycznych do 1 z 6 poziomu dojrzałości w taki sposób, aby stosowanie
danego narzędzia przez przedsiębiorstwo świadczyło o osiągnięciu jednego z możliwych poziomów dojrzałości .
W badaniu wzięło udział 20 ekspertów (zaproszono 25) z całego świata . Strukturę badanej populacji respondentów prezentuje Rys . 3 .2 .

Rysunek 3.2. Struktura populacji respondentów wg kontynentów
Źródło: (Werner-Lewandowska, Kosacka-Olejnik, 2019b).
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Oznakowanie miejsc składowania
Audyt magazynu oraz operacji w procesie magazynowania
5S w magazynie
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (w tym: MRPII)
Przeplatanie zadań celem minimalizacji operacji transportu w magazynie
Wykorzystanie systemu WMS
Ocena magazynu pod względem innowacyjności rozwiązań
Ocena ryzyka w magazynie (w tym ryzyka zawodowego)
Inicjatywy w obszarze magazynowania na rzecz CSR oraz ochrony środowisk
Outsourcing magazynowania przez operatora 3PL lub 4PL
KPI w obszarze magazynowania
Kalkulacja stawek przewozowych i opłat
Wykorzystanie systemu TMS
Obliczanie zapotrzebowania na usługi transportowe
z uwzględnieniem wielkości ładunku i możliwości przewozowych
Audyt transportu dot . infrastruktury
Obliczanie wielkości generowanych emisji zanieczyszczeń przez środki transportu
Ocena dostawcy usług transportowych z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów
KPI w zakresie pomiaru transportu
Prognozowanie popytu
Utrzymywanie długotrwałych relacji z dostawcą
Obliczanie kosztów zamawiania
Obliczanie kosztów utrzymania zapasaów
Planowanie Sprzedaży i Produkcji (S&OP)
Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw
Mapowanie strumienia wartości (VSM)
Dystrybucja wielokanałowa
Zamówienie strategiczne
Audyt zarządzania łańcuchem dostaw
CPFR

Obszar

(TM)

02

Narzędzia logistyczne
Analiza/Reguła Pareto/20/80 w obszarze magazynowania
Wybór urządzeń do składowania
Wybór urządzeń do manipulowania materiałami (MHE)
Wybór lokalizacja magazynu
Kalkulacja przestrzeni magazynu
01
Zarządzanie magazynem
(WM)
Zarządzanie transportem

04
Łańcuch dostaw i dystrybucja
(SCD)

TM04
TM05
TM06
PM01
SCD01
SCD02
SCD03
SCD04
SCD05
SCD06
SCD07
SCD08
SCD09
SCD10
SCD11

WM06
WM07
WM08
WM09
WM10
WM11
WM12
WM13
WM14
WM15
PM02
TM01
TM02
TM03

ID
WM01
WM02
WM03
WM04
WM05

EDI
RFID
Zakupy przez internet
Dostawy przez internet
Truck&Tracing
WiFi
Bluetooth
NFC
Z-WAVE
Smartphone
Wirtualna chmura danych
Aplikacja mobilne

Narzędzia logistyczne
Analiza Pareto w zakresie zarządzania zapasami
Inwentaryzacja okresowa stanu zapasów
Obliczanie wielkość zamówień od dostawców
Roczna inwentaryzacja zapasów
Krzywa zależności poziomu zapasów
i wielkości obrotu do planowania magazynów w sieci
Prawo pierwiastka kwadratowego
Pomiar zmienności popytu
System przeglądu okresowego
System oparty na poziomie informacyjnym
Ekonomiczna wielkość dostawy (EOQ),
Zarządzanie zapasami części zamiennych
Planowanie potrzeb materiałowych (ang . MRP)
Audyt w obszarze zarządzania zapasami
Skład konsygnacyjny
Określenie optymalnego okresu zamawiania
Obliczanie Zapasu Zabezpieczającego
VMI lub CMI
Identyfikacja i usuwanie zapasu nadmiernego
Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP)

Obszar

03
Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami
(SIM)
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05
Rozwiązania IT
(IT)

Tabela 3.2. Instrumentarium logistyczne w LMM4SI. Źródło: opracowanie własne na podstawie (Richards, Grinsted, 2013)

IT01
IT02
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07
IT08
IT09
IT10
IT11
IT12

SIM06
SIM07
SIM08
SIM09
SIM10
SIM11
SIM12
SIM13
SIM14
SIM15
SIM16
SIM17
SIM18
M01

ID
SIM01
SIM02
SIM03
SIM04
SIM05
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Na podstawie wypowiedzi ekspertów dokonano zestawienia udzielonych przez
nich odpowiedzi w odniesieniu do 6 poziomów dojrzałości logistycznej – Tabela 3 .3 . Na tej podstawie pozyskano odpowiedź na następujące pytania badawcze:
– PB1: Które narzędzie logistyczne determinują poziomy dojrzałości 1-6?
– PB2: W jakim stopniu narzędzie logistyczne determinuje poziomy dojrzałości
1-6?
W prezentowanej tabeli kolorem wskazano, które narzędzia logistyczne
w opinii Ekspertów mają największą siłę wpływu na dany poziom dojrzałości logistycznej, czyli determinują ten poziom . Otrzymane wyniki zostały również wykorzystane do opracowania modelu referencyjnego dla dojrzałości logistycznej
przedsiębiorstw usługowych, który został opisany w podrozdziale 3 .3 .
Tabela 3.3. Determinanty (i(LAX)Ln) poziomów dojrzałości logistycznej w LMM4SI

02 Zarządzanie transportem (TM)

Zarządzanie magazynem (WM)

Obszar

ID
WM01
WM02
WM03
WM04
WM05
WM06
WM07
WM08
WM09
WM10
WM11
WM12
WM13
WM14
WM15
PM02
TM01
TM02
TM03
TM04
TM05
TM06
PM01

Poziom 1
0,35
0,35
0,35
0,25
0,40
0,40
0,30
0,55
0,15
0,25
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,30
0,10
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,25

Poziom 2
0,25
0,20
0,30
0,20
0,35
0,15
0,15
0,10
0,20
0,25
0,10
0,00
0,25
0,00
0,00
0,15
0,10
0,00
0,40
0,35
0,00
0,00
0,05

Poziom 3
0,20
0,25
0,20
0,15
0,15
0,30
0,45
0,20
0,35
0,35
0,55
0,00
0,20
0,20
0,00
0,25
0,15
0,00
0,35
0,30
0,00
0,05
0,10

Poziom 4
0,10
0,05
0,05
0,15
0,10
0,10
0,05
0,10
0,05
0,15
0,15
0,20
0,15
0,45
0,50
0,15
0,35
0,50
0,20
0,05
0,40
0,50
0,20

Poziom 5
0,05
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,05
0,05
0,20
0,00
0,20
0,30
0,10
0,20
0,30
0,10
0,25
0,30
0,05
0,00
0,35
0,25
0,30

Poziom 6
0,05
0,15
0,10
0,10
0,00
0,05
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,50
0,10
0,15
0,20
0,05
0,05
0,20
0,00
0,00
0,25
0,20
0,10
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07 IT tools

04 Łańuch dostaw i Dystrybucja
(SCD)

03 Zaopatrzenie i Zarządzanie zapasami (SIM)

Obszar
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ID
IM01
IM02
IM03
IM04
IM05
IM06
IM07
IM08
IM09
IM10
IM11
IM12
IM13
IM14
IM15
IM16
IM17
IM18
SCM01
SCM02
SCM03
SCM04
SCM05
SCM06
SCM07
SCM08
SCM09
SCM10
SCM11
IT01
IT02
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07
IT08
IT09
IT10
IT11
IT12
M01

Poziom 1
0,40
0,55
0,45
0,45
0,15
0,15
0,10
0,00
0,20
0,50
0,25
0,20
0,30
0,15
0,35
0,35
0,05
0,25
0,00
0,05
0,30
0,15
0,05
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Poziom 2
0,25
0,15
0,15
0,25
0,25
0,15
0,20
0,25
0,20
0,10
0,25
0,20
0,25
0,15
0,15
0,20
0,15
0,20
0,15
0,05
0,20
0,15
0,15
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Poziom 3
0,25
0,25
0,30
0,10
0,40
0,55
0,20
0,40
0,20
0,05
0,20
0,35
0,35
0,35
0,25
0,15
0,40
0,20
0,15
0,05
0,25
0,15
0,45
0,00
0,25
0,30
0,35
0,00
0,00
0,30
0,25
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25

Poziom 4
0,10
0,00
0,10
0,20
0,15
0,10
0,30
0,30
0,25
0,25
0,10
0,10
0,00
0,15
0,10
0,10
0,10
0,15
0,50
0,60
0,15
0,25
0,20
0,55
0,50
0,15
0,20
0,80
0,75
0,20
0,20
0,15
0,10
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,50

Poziom 5
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,05
0,15
0,05
0,20
0,10
0,00
0,15
0,10
0,10
0,30
0,15
0,20
0,25
0,00
0,20
0,05
0,25
0,25
0,25
0,15
0,20
0,20
0,25
0,30
0,55
0,55
0,50
0,40
0,40
0,30
0,10
0,50
0,40
0,45
0,15

Poziom 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,10
0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
0,10
0,05
0,05
0,10
0,00
0,05
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,20
0,00
0,20
0,10
0,00
0,05
0,15
0,15
0,30
0,35
0,20
0,60
0,60
0,70
0,90
0,50
0,55
0,55
0,10
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3.1.4. Ocena dojrzałości logistycznej z wykorzystaniem LMM4SI
Oceny dojrzałości logistycznej według LMM4SI dokonuje się zgodnie z procedurą przedstawioną na Rys . 3 .3 . Procedura obejmuje trzy kroki (Werner-Lewandowska i Kosacka-Olejnik 2018, Werner-Lewandowska i Kosacka-Olejnik 2019a,
Werner-Lewandowska i Kosacka-Olejnik 2019b, Werner-Lewandowska, 2020a,
Werner-Lewandowska 2020b) .

Rysunek 3.3. Procedura wyznaczania poziomu dojrzałości logistycznej zgodnie z LMM4SI
Źródło: (Werner-Lewandowska 2020b).

Opracowany w cyklu badawczym model dojrzałości logistycznej – LMM4SI zakłada, że przedsiębiorstwo usługowe może osiągnąć 1 z 6 poziomów dojrzałości
logistycznej w 5 obszarach aktywności logistycznej . Determinantą danego poziomu jest stopień stosowania narzędzi logistycznych, tożsamych z danym obszarem .
Ewaluacja dojrzałości logistycznej wg metodyki opracowanego modelu odbywa się wg następujących korków (Werner-Lewandowska, Kosacka-Olejnik, 2019b):
Krok 1: wywiad bezpośredni z przedstawicielem przedsiębiorstwa usługowego,
w celu określenia narzędzi logistycznych stosowanych w działalności logistycznej .
Do badania wykorzystuje się kwestionariusz ankiety składający się z dwóch sekcji1 .
1

Kwestionariusz ankiety umieszczono w Załączniku 1 .
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Sekcja I dotyczy 65 pytań o stosowane w przedsiębiorstwie narzędzia logistyczne . Respondentowi zadawane jest pytanie :
– Czy przedsiębiorstwo stosuje narzędzie X?
możliwe odpowiedzi: Tak, Nie, Narzędzie nie jest znane w przedsiębiorstwie.
Sekcja ta zwiera również pytania filtrujące (PF) takie jak:
– PF1 (WM): Czy w przedsiębiorstwie występuje miejsce do składowania materiałów potrzebnych do wykonania usług w przyszłości?
– PF2 (TM): Czy do realizacji usługi wykorzystywane są środki transportu?
– PF3 (TM): Czy przedsiębiorstwo posiada własną flotę samochodów?
– PF4 (SIM): Czy przedsiębiorstwo gromadzi materiały potrzebne do wykonania usług w przyszłości?
Sekcja II zawiera pytania dotyczące jednostki gospodarczej i prowadzonej działalności, takie jak:
– Ile osób zatrudnionych jest w badanym przedsiębiorstwie?
– Jaka jest podstawowa usługa świadczona przez przedsiębiorstwo?
Krok 2: Parametryzacja wpływu stosowanego w przedsiębiorstwie instrumentarium logistycznego na poziom dojrzałości logistycznej .
W kroku tym odpowiedzi respondenta zostają zamienione na wartości liczbowe wg schematu:
– Odpowiedź Tak, przyjmuje wartości 1
– Odpowiedź Nie, przyjmuje wartości 0
– Odpowiedź Narzędzie nie jest znane w przedsiębiorstwie, przyjmuje wartości -1 .
Taka parametryzacja służy numerycznemu wyrażeniu stopnia, w jakim osiągnięta jest wartość referencyjna dla poziomu dojrzałości w każdym z obszarów w Kroku 3 . Wartość przyporządkowana poszczególnym odpowiedziom jest przemnażania
przez siłę oddziaływania danego narzędzia . Następnie obliczana jest zagregowana
(sumaryczna) siła oddziaływania narzędzi w ramach poziomu wg równania (3 .1) .

࢚ࡸࡹሺࡸሻࡸ ൌ ࢇሺࡸࢄሻ ή ሺࡸࢄሻࡸ 

(3 .1)

gdzie:
tiLM(LA)Ln – zagregowana (sumaryczna) siła oddziaływania narzędzi w ramach poziomu;
LA – obszar aktywności logistycznej przedsiębiorstwa usługowego LA = {WM, TM,
SIM, SCD, IT};
Ln – poziom dojrzałości logistycznej wg LMM4SI, n={1,2,3,4,5,6,};
a(LAX) – sparametryzowana odpowiedź respondenta w odniesieniu do poszczególnych narzędzi logistycznych, a(LAX) = {-1,0,1};
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LAX – oznaczenie kolejnych narzędzi logistycznych w poszczególnych obszarach
aktywności logistycznej, Xϵ(01-18) ʌ XϵC;
i(LAX)Ln – siła oddziaływania danego narzędzia logistycznego (LAX) na dany poziom
dojrzałości logistycznej Ln wg LMM4SI – Ln .
Krok 3: Określenie poziomu dojrzałości logistycznej .
Zgodnie z procedurą wyznaczania poziomu dojrzałości wg LMM4SI przedsiębiorstwo nie podlega ewaluacji w danym obszarze aktywności logistycznej
w dwóch przypadkach (Werner-Lewandowska, 2020b):
Przypadek 1: Obszar aktywności logistycznej NIE JEST PODEJMOWANY
w przedsiębiorstwie.
Założono, że dotyczy to takich obszarów jak: Zarządzanie magazynem, Zarządzanie transportem i Zarządzaniem zapasami i zaopatrzeniem . Są to obszary działań logistycznych, które mogą nie występować w przedsiębiorstwie usługowym, co
nie musi wpływać negatywnie na świadczenie usług . Przedsiębiorstwo usługowe
może bowiem nie utrzymywać zapasów materiałów potrzebnych do wykonania
usług w przyszłości, zaopatrzenie realizowane jest w systemie np . sztuka za sztukę .
Skutkuje to niewyodrębnianiem w przedsiębiorstwie przestrzeni do magazynowania . Przedsiębiorstwo usługowe może też świadczyć usługi bez wykorzystywania
środków transportu wewnętrznego .
Zidentyfikowanie obszarów niepoddawanych ocenie pod kątem dojrzałości
logistycznej zostało zaplanowane w etapie 1, w kwestionariuszu ankiety, który
zawierał pytanie filtrujące (PF na Rys . 3 .3 .) . Na podstawie odpowiedzi na pytania
filtrujące w etapie 2 określa się, czy dany obszar aktywności logistycznej poddawany jest dalszej analizie (na Rys . 3 .3 . oznaczono jako NA- Nie podlega analizie) .
Przypadek 2: Przedsiębiorstwo NIE STOSUJE w danym obszarze aktywności
logistycznej więcej niż 50% narzędzi logistycznych
Oznacza to, że wystąpił warunek brzegowy 1 (WB 1 na Rys . 3 .3 .) . Wówczas
dany obszar nie podlega ewaluacji (na Rys . 3 .3 . oznaczono jako NE- Nie podlega
ewaluacji) .
Na podstawie badań ankietowych możliwy jest też wynik wskazujący, że dane
przedsiębiorstwo NIE ZNA 50% lub więcej narzędzi z danego obszaru aktywności logistycznej, co implikuje poziom 0, świadczący o niedojrzałości logistycznej
w danym obszarze (na Rys . 3 .3 . oznaczenie P0) . W takiej sytuacji spełniony został
warunek brzegowy 2 (WB 2 na Rys . 3 .3 .) .
W tym kroku dokonuje się wnioskowania na podstawie obliczonej w Kroku 2
zagregowanej (sumarycznej) siły oddziaływania narzędzi w ramach poziomu . Oblicza się, w jakim stopniu uzyskana sumaryczna siła oddziaływania osiąga wartość
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referencyjną dla danego poziomu dojrzałości LML (LA)Ln . Wartość ta może mieścić
się w przedziale od 0% – 100% . O osiągnięciu danego poziomu dojrzałości logistycznej decyduje %, w jakim uzyskana sumaryczna wartość oddziaływań pokrywa
się z wartością referencyjną . W ten sposób następuje określenie poziomów dojrzałości logistycznej w poszczególnych obszarach aktywności logistycznej przedsiębiorstwa usługowego .
W Tabeli 3 .4 . przedstawiono wartość referencyjną siły oddziaływania dla poszczególnych poziomów dojrzałości (LML) w obszarach aktywności logistycznej .
Tabela 3.4. Wartość referencyjną siły oddziaływania (rvLM(LA)) w LMM4SI
rvLM(LA)
rvLM(WM)
rvLM(TM)
rvLM(SIM)
rvLM(SCD)
rvLM(IT)

L1
3,55
1,40
4,85
0,65
0,00

L2
2,50
1,85
3,50
0,90
0,20

L3
3,80
1,85
4,95
1,95
0,90

L4
2,85
3,00
2,55
4,65
1,40

L5
1,75
2,20
1,50
2,00
4,85

L6
1,55
1,70
0,65
0,85
5,65

Stopień osiągnięcia poziomu referencyjnego rvLM(LA) przez zagregowaną siłę
oddziaływania – tiLM(LA)Ln i przyporządkowanie do poziomu dojrzałości (Ln)
w obszarach aktywności logistycznej opisuje równanie 3 .2 .
ࡸࡹࡸሺࡸሻࡸ ൌ

࢚ࡸࡹሺࡸሻࡸ
࢘࢜ࡸࡹሺࡸሻࡸ

ሾΨሿ

(3 .2)

gdzie:
LML (LA)Ln – oznacza poziom dojrzałości logistycznej w danym obszarze dla danego poziomu, LML (LA) Ln ϵ (0% - 100%) .
Wnioskowanie o osiągnięciu przez przedsiębiorstwo usługowe dojrzałości logistycznej wg LMM4SI w danym obszarze odbywa się z wykorzystaniem zależności
przedstawionej równaniem 3 .3:
ࡸࡹࡸሺࡸሻࡸି ൏ ܮܯܮሺࡸሻࡸ ൏ ܮܯܮሺࡸሻࡸା ֜ ࡸࡹࡸࡿࡵሺࡸሻ ൌ ࡸ

(3 .3)

gdzie:
LML4SI (LA) – oznacza dojrzałość logistyczną przedsiębiorstwa usługowego wg
LMM4SI w danym obszarze aktywności logistycznej (LA) .
Krok 4: Opracowanie działań usprawniających w zakresie logistyki dla badanego przedsiębiorstwa logistycznego .
Opracowany LMM4SI zakłada, że przedsiębiorstwo usługowe, w którym dokonano badania dojrzałości logistycznej, działania doskonalące powinno rozpocząć
od tych obszarów, w zakresie których jest niedojrzałe logistycznie . LMM4SI pozwala
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wskazać, które narzędzia nie są znane w przedsiębiorstwie . Pozyskanie wiedzy na
ich temat pozwoli przedsiębiorstwu na dokonanie wyboru o jego stosowaniu lub
niewykorzystywaniu i pozwoli przedsiębiorstwu na osiągnięcie 1 z 6 poziomów
dojrzałości logistycznej . W tym zakresie rekomenduje się przedsiębiorstwu:
– zatrudnienie pracownika z wykształceniem logistycznym lub doświadczeniem w pracy na stanowisku logistyka;
– podniesienie kwalifikacji własnych pracowników w zakresie logistyki poprzez
szkolenia, kursy itp .
Jeśli przedsiębiorstwo osiągnęło poziom dojrzałości od 1 do 5, rekomenduje
się wdrożenie do praktyki gospodarczej narzędzi niestosowanych w przedsiębiorstwie, w pierwszej kolejności tych, których siła oddziaływania na wyższy poziom
dojrzałości logistycznej jest największa .
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiągnęło poziom 6, rekomenduje się
utrzymanie stosowania wskazanych narzędzi w przedsiębiorstwie .
Opracowany w ramach projektu LMM4SI ma charakter koncepcyjny i autorski
oraz stanowi rezultat badań literaturowych autorów w celu zbadania dojrzałości
logistycznej w sektorze usług . W opinii autorów opracowany model posiada dwa
ograniczenia: otwarta lista narzędzi logistycznych oraz brak możliwości całościowej oceny dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego . Oba ograniczenia
nie wpływają jednak na osiągnięcie założonego celu badawczego, czyli możliwości oceny poziomu dojrzałości w sektorze usługowym . W zakresie prowadzonych
przez autorów prac badawczych model został wykorzystany do badań nad poziomem dojrzałości logistycznej w polskim sektorze usług .

3.2. Model referencyjny dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw
usługowych – RM-LM4SI

Opracowany model referencyjny dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – RM-LMM4SI nawiązuje do przyjętego założenia, że zgodnie z LMM4SI
przedsiębiorstwo usługowe może osiągnąć 1 z 6 poziomów dojrzałości logistycznej
w 5 obszarach aktywności logistycznej . Determinantą danego poziomu jest stopień stosowania narzędzi logistycznych, tożsamych z danym obszarem, przy czym
każde narzędzie logistyczne z inną siłą determinuje dany poziom dojrzałości (por .
z podrozdziałem 3 .2 .) .
Na podstawie przeprowadzonych badań eksperckich możliwe było określenie:
– siły oddziaływania poszczególnych narzędzi logistycznych na 1 z 6 poziomów
dojrzałości;
– wartości referencyjnej dla poziomu dojrzałości, która stanowi zagregowaną
(sumaryczną) siłę oddziaływania narzędzi w ramach poziomu .
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Jak już zostało wspominane, stopień spełnienia wartości referencyjnej przez
zagregowaną siłę oddziaływania instrumentarium logistycznego przekłada się na
poziom dojrzałości logistycznej osiągany przez przedsiębiorstwo . Na tej podstawie możliwe było zbudowanie Modelu referencyjnego dojrzałości logistycznej
przedsiębiorstw usługowych – RM- LMM4SI (Rys . 3 .4 .) . Model ma wskazywać,
które narzędzia logistyczne w obszarach aktywności logistycznych przedsiębiorstwa usługowego powinny być wykorzystywane, aby przedsiębiorstwo osiągnęło
6 poziom dojrzałość logistycznej – Automatyzację .

Rysunek 3.4. Model referencyjny dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych
– RM- LMM4SI

3.3. Mapa drogowa jako narzędzie do osiągniecia dojrzałości
logistycznej przedsiębiorstw usługowych – T-RM-LMM4SI
W celu opracowania mapy drogowej dla przedsiębiorstw usługowych, które
zmierzają do poprawy dojrzałości logistycznej, wykorzystano technologiczną mapę
drogową (z ang . Technology Roadmap) . Technika mapy drogowej jest szeroko
stosowana w przemyśle, na co zwracali uwagę Phaal i in . (2004) . Mapa drogowa dostarcza decydentom możliwości do identyfikowania, oceny oraz wyboru
alternatyw w określonym zakresie, na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów
(Kostoff, Schaller, 2001) .
W realizowanych badaniach cel ten zdefiniowano jako: ciągłe doskonalenie na
drodze do osiągnięcia dojrzałości logistycznej przez przedsiębiorstwo usługowe,
co wyraża się osiągnięciem 6 poziomu dojrzałości .
Pomimo wielu formatów mapy drogowej w opracowaniu wykorzystano najczęściej stosowaną w praktyce mapę zaproponowaną przez organizację EIRMA (z ang .
European Industrial Research Management Association), w której występują trzy
58

3. Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych – ujęcie teoretyczne

warstwy: rynek, technologia i produkt, ujęte w wymiarze czasu . Poprzez wykorzystanie mapy drogowej dąży się do udzielenia odpowiedzi na trzy pytania:
– Jaki jest cel?
– Jaka jest aktualna sytuacja/pozycja?
– Jak dotrzeć do celu?
W rezultacie zaadoptowania podejścia opracowanego przez ERIMA na potrzeby realizowanych badań przygotowano ogólny schemat mapy drogowej w pracach
nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw usługowych (Rys . 3 .5 .):

Rysunek 3.5. Ogólny schemat technologicznej mapy drogowej w badaniach nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw usługowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Phaal i in. 2004, Golińska-Dawson i in., 2018).

Przygotowanie technologicznej mapy drogowej (Rys . 3 .5 .) wymaga określenia
dwóch kluczowych jej wymiarów (Phaal i in ., 2004): czasu i warstw .
Wymiar czasu dostosowany powinien być do branży tzn . horyzont czasowy
inny będzie dla branży elektronicznej, inny dla kosmicznej, w zależności od szybkości zmian w danej branży/sektorze . Phaal i Muller (2009) rekomendują 5 głównych
horyzontów czasowych, a mianowicie:
– Przeszłość – istotne wydaje się zaznaczenie przeszłości w perspektywie analizy bieżącego położenia (aktualnej sytuacji), dzięki czemu można określić, jakie
zdarzenia i czynniki spowodowały, że sytuacja aktualna jest taka, a nie inna;
– Krótki horyzont czasu (Teraz) – zazwyczaj jest to horyzont do 1 roku . Jest to
bardzo ważna część mapy, jako że zostanie przekształcona w realne plany
i działania, co będzie warunkowało przyszłość;
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– Średni horyzont czasu (Plany) – okres trwający od 1 do 3 lat (zazwyczaj),
połączony z planem strategicznym, wskazujący główne kierunki i działania,
mający wpływ na plany i decyzje w krótkim horyzoncie czasu;
– Długi horyzont czasu (Przyszłość) – okres zazwyczaj trwający od 3 do 10
lat, stanowiący połączenie między średnim horyzontem czasu a wizją oraz
aspiracjami organizacji . W tym horyzoncie powinny zostać zidentyfikowane
niepewności oraz przyszłe scenariusze, zmiany technologiczne, rynek oraz
otoczenie rynkowe . Elementy te powinny zostać rozpoznane celem utworzenia mechanizmu radaru, który potrafi wychwycić i ocenić pewne zjawiska
mające wpływ na aktualne decyzje;
– Wizja – bardzo ważne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące celu
działania . Użyteczne staje się określenie długoterminowych aspiracji organizacji , włączając w to definicję misji .
Drugim wymiarem technologicznej mapy drogowej są warstwy . Układ zaproponowanych warstw powinien być skastomizowany tj . dopasowany do analizy
konkretnej organizacji i problemu, uwzględniając adekwatne podwarstwy, co
przedstawia Tabela 3 .5 .
Tabela 3.5. Charakterystyka warstw technologicznej mapy drogowej dla badania dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Źródło: opracowanie własne na
podstawie (Phaal i in. 2004; Phaal, i Muller 2009).
Warstwa

Podwarstwy
Pytanie
identyfikujące

W1: Rynek
Rynek, klienci, konkurencja, środowisko, przemysł,
biznes, trendy rynkowe,
zagrożenia, strategia

W2: Poziomy dojrzałości
Produkty (parametry,
funkcje, cechy), usługi,
procesy, systemy, zdolności produkcyjne

W3: LAX
Technologia, kompetencje, wiedza, umiejętności, nauka, zasoby,
infrastruktura, finanse,
standardy, Projekty B&R

Dlaczego?

Co?

Jak?

Wielowarstwowa mapa drogowa przygotowana na potrzeby realizowanych
badań nad dojrzałością logistyczną uwzględnia trzy warstwy (Rys . 3 .5 .), zgodnie
z klasycznym ujęciem technologicznej mapy drogowej (Phaal i in . 2004; Phaal,
i Muller 2009) . Pierwszą zdefiniowaną warstwą jest Rynek (W1), który wpływa
na warstwę W2, w oparciu o zasady systemu ssącego (ang . pull) . W rezultacie
składniki warstwy Rynek wywierają wpływ na osiąganie przez przedsiębiorstwa
usługowe jednego z 6 poziomów dojrzałości logistycznej . W klasycznym ujęciu
w technologicznej mapie drogowej warstwa W2 dotyczy produktów/procesów/
systemów . Trzecią warstwę (W3) tworzą narzędzia instrumentarium logistycznego
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(LAX), wykorzystywane w badaniu dojrzałości logistycznej . Odpowiadają one klasycznej warstwie określanej jako: Technologia/Zasoby . Przyjmuje się, że warstwa
ta zawiera elementy niezbędne do poprawy poziomu dojrzałości logistycznej
w warstwie W2 za pomocą strategii pchania (ang . push), przy czym ta relacja nie
podlega wpływom rynkowym (W1) .
Celem opracowania mapy drogowej dla przedsiębiorstw usługowych, dążących
do osiągnięcia poprawy poziomu dojrzałości logistycznej, opracowano procedurę
składającą się z czterech warsztatów (W1-W4), zgodnie z logiką przedstawioną na
Rys . 3 .6 .

Rysunek 3.6. Procedura opracowywania mapy drogowej
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Warsztat 1 (W1)
Zgodnie z przyjętą metodologią budowy mapy drogowej dla sektora usługowego w pierwszej kolejności należy dokonać charakterystyki otoczenia przedsiębiorstwa, czyli rynku, na którym swą działalność prowadzi przedsiębiorstwo
reprezentujące daną sekcję usług . Podstawowym celem Warsztatu W1 była
identyfikacja bodźców rynkowych, wyznaczających trendy związane z rozwojem
przedsiębiorstw usługowych w Polsce . Aby wskazany cel osiągnąć, zaplanowano
przeprowadzenie czterech kroków (W1 .1-W1 .4, Rys . 3 .6 .), wykorzystując przede
wszystkim metodę analizy 5 sił Portera, wspierając się metodą burzy mózgów .
Analiza pięciu sił Portera jest koncepcją analizy branży, w której działa dane
przedsiębiorstwo . Dzięki zaproponowanemu modelowi Portera można zbadać
atrakcyjność danego sektora z punktu widzenia: siły oddziaływania dostawców,
siły oddziaływania odbiorców, intensywności konkurencji w sektorze, groźby
wejścia nowych konkurentów i substytutów . Analizę należy przeprowadzić z perspektywy przedsiębiorstw usługowych reprezentujących daną sekcję usług, które zmierzają do osiągnięcia wyższego poziomu dojrzałości logistycznej . Schemat
ideowy analizy 5 sił Portera wykonanej celem identyfikacji bodźców rynkowych
zaprezentowano na Rys . 3 .7 .

Rysunek 3.7. Analiza Pięciu Sił Portera – schemat ideowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Porter, 2008).

Po zidentyfikowaniu poszczególnych podmiotów należy określić czynniki rynkowe (di), które następnie poddaje się ocenie pod kątem znaczenia dla poprawy
poziomu dojrzałości logistycznej (z) . Poziom siły oddziaływania danego czynnika
rynkowego (z) oceniano na skali, w której:
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– z = 1 – mały wpływ;
– z = 2 – umiarkowany wpływ;
– z = 3 – duży wpływ .
W efekcie przeprowadzonych dotychczas prac badawczych w ramach warsztatu W1, identyfikuje się bodźce rynkowe, którymi przyjęto traktować te spośród
czynników rynkowych, dla których określono wysoki wpływ na poprawę dojrzałości logistycznej (z = 3) .
Warsztat 2 (W2)
Działania w ramach warsztatu drugiego ukierunkowane były na określenie
wpływu katalogu bodźców rynkowych na poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych (j – ocena intensywności wpływu), wg przyjętej skali, gdzie:
– j = 1 – oznacza wpływ niski;
– j = 2 – oznacza wpływ umiarkowany;
– j = 3 – oznacza duży wpływ;
– j = 4 – oznacza bardzo duży wpływ .
W procesie oceny wykorzystano metodę burzy mózgów, operując danymi wejściowymi w postaci poziomów dojrzałości logistycznej (Ln) oraz zestawem bodźców rynkowych z warsztatu W1, tworząc Macierz wpływów: di-Ln, wg wzorca
przedstawionego w Tabeli 3 .6 .
Tabela 3.6. Macierz wpływów: di-Ln – wzorzec
Ln
L1
L2
L3
L4
L5
L6

di

d1

d2

…

pwLn

Jak d1 wpływa na L1?
…

Macierz wpływów (Tabela 3 .6 .) prezentuje wyniki krzyżowej analizy dotyczącej bodźców rynkowych i poziomów dojrzałości, poddając ocenie intensywność
wpływu danego bodźca na badany poziom dojrzałości logistycznej . W rezultacie
uzyskuje się również poziom wrażliwości danego poziomu dojrzałości na zmiany rynkowe (oznaczane jako pwLn), w efekcie zastosowania normalizacji wyników
cząstkowych na poziomie poszczególnych poziomów dojrzałości .
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Warsztat 3 (W3)
W tej części badań należy zidentyfikować zasoby w postaci narzędzi instrumentarium logistycznego – LAX, które zweryfikowano jako możliwe do stosowania
przez przedsiębiorstwa usługowe . Jak już zostało wcześniej wspomniane, ocena
dojrzałości logistycznej dotyczy wskazanych obszarów aktywności logistycznej
w przedsiębiorstwach usługowych . Należy zwrócić uwagę, że możliwa jest sytuacja, w której poszczególny obszar nie będzie podlegał ocenie . Po zweryfikowaniu
obszarów aktywności logistycznej pod względem możliwości oceny dokonuje się
alokacji zasobów (narzędzi logistycznych) do poszczególnych obszarów aktywności logistycznej, wykorzystując metodę burzy mózgów . Kolejnym działaniem
w ramach warsztatu 3 było określenie wpływu poszczególnych zasobów (narzędzia, LAX) na wskaźniki (poziomy dojrzałości logistycznej) . Na tym etapie prac
badawczych wykorzystano wyniki badań ankietowych (porównaj z podrozdziałem 3 .1 .3 .) . Rezultatem jest macierz wpływów: LAX – Ln, w której w kolejnych
wierszach uwzględnione są narzędzia instrumentarium logistycznego, a w kolumnach – poziomy dojrzałości logistycznej . Macierz wpływów: LAX – Ln prezentuje
wyniki krzyżowej analizy dotyczącej narzędzi logistycznych i poziomów dojrzałości,
wskazując, w jakim stopniu dane narzędzie determinuje określony poziom dojrzałości (oznaczone jako i(LAX)Ln) .
Wyniki uzyskane z macierzy wpływów stanowią podstawę do obliczenia siły
oddziaływania zasobów na poziomy dojrzałości w poszczególnych obszarach aktywności logistycznej (oznaczone jako IF(LAX) (LA)), obliczane wg równania:


ࡵࡲሺࡸࢄሻ ሺࡸሻ ࡸୀ൫ሺࡸࢄሻࡸ  ࡸ࢝ כ൯

(3 .4)

gdzie:
IF(LAX) (LA) – oznacza siłę oddziaływania zasobów na poziomy dojrzałości w poszczególnych obszarach aktywności logistycznej;
i(LAX)Ln – oznacza stopień, w jakim dane narzędzie determinuje określony poziom
dojrzałości;
pwLn – priorytet zasobu, adekwatny do siły oddziaływania zasobu na dojrzałość
logistyczną .
Wykorzystując wcześniej uzyskane dane, oblicza się, jaka jest sumaryczna siła
oddziaływania danego narzędzia, uwzględniając wszystkie poziomy dojrzałości . Im
wyższa wartość wskaźnika, tym większe ich znaczenie na drodze do poprawy poziomu dojrzałości logistycznej . Na tym etapie prac badawczych uznano, że podobnie jak ocena dojrzałości logistycznej odbywa się na płaszczyźnie poszczególnych
obszarów aktywności logistycznej, tak również opracowywanie mapy drogowej
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również powinno uwzględniać rozdzielne traktowanie ocenianych w danej sekcji
obszarów aktywności logistycznej .
W rezultacie uzyskane wartości siły oddziaływania narzędzia na dojrzałość
logistyczną należy w następnym kroku znormalizować w celu zagwarantowania
porównywalności uzyskanych wyników .
Znormalizowana wartość siły oddziaływania zasobów na dojrzałość logistyczną
(oznaczona jako nIF(LAX) (LA)) jest wykorzystywana do identyfikacji tzw . zasobów
krytycznych, za które uznaje się takie narzędzia, które reprezentują najwyższe
wartości parametru nIF(LAX) (LA) . Reasumując, celem tego warsztatu jest wyselekcjonowanie tych zasobów, które mają największą siłę oddziaływania na dojrzałość
logistyczną w LMM4SI . To od tych zasobów przedsiębiorstwa usługowe powinny
rozpocząć drogę do osiągania dojrzałości logistycznej, wyrażonej poziomem 6 .
Aby usprawnić identyfikację zasobów krytycznych, wykorzystując metodę analizy
statystycznej, zaleca się, aby narzędzia analizowane w danym obszarze aktywności
logistycznej zakwalifikować do jednego z sześciu przedziałów, uwzględniając wyniki znormalizowane w zakresie siły oddziaływania zasobów na dojrzałość logistyczną . Aby wyznaczyć przedziały, należy zidentyfikować odpowiednio następujące
dane (Tabela 3 .7 .) .
Tabela 3.7. Zestawienie danych do opracowania przedziałów siły oddziaływania zasobów
Element
Minimalna wartość siły oddziaływania
Maksymlana wartość siły oddziaływania
Rozpiętość przedziału
Liczba przedziałów

Oznaczenie

nIF(LAX) (LA)min
nIF(LAX) (LA)max
h = (nIF(LAX) (LA)max - nIF(LAX) (LA)min)/6
6

Po zbudowaniu przedziałów możliwym jest zidentyfikowanie zasobów krytycznych, zgodnie z informacjami zestawionymi w Tabeli 3 .8 .
Tabela 3.8. Identyfikacja przedziałów
Przedział
Przedział 1
Przedział 2
Przedział 3
Przedział 4
Przedział 5
Przedział 6

Granica dolna
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h))
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 2h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 3h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 4h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 5h

Granica górna
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 2h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 3h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 4h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 5h
(nIF(LAX) (LA)min-(0,5 · h)) + 6h

Uwagi (pr)

p6
p5
p4
p3
p2
Zasoby krytyczne (p1)
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Zgodnie z założeniami wraz z wzrostem siły oddziaływania zasobu na dojrzałość logistyczną rośnie jego priorytet (oznaczony jako pwLn), przy czym kluczowe
dla badanego obiektu staje się wdrożenie zasobów krytycznych w ocenianym obszarze aktywności logistycznej .
Warsztat 4 (W4)
Ostatni warsztat ukierunkowany jest na weryfikację danych z poprzednich etapów prac badawczych dotyczących rynku, wskaźników oraz zasobów . Celem jest
przedstawienie wszystkich komponentów: bodźców rynkowych, wskaźników oraz
zasobów na jednej mapie .
W zaproponowanym podejściu analizie poddaje się bodźce rynkowe istotne
dla przedsiębiorstw usługowych w Polsce, które w bezpośredni sposób oddziaływają na poziomy dojrzałości (PULL) . Bodźce rynkowe tworzą pierwszą warstwę mapy . Bodźce mają wpływ na wskaźniki – Ln . W środkowej warstwie należy
uwzględnić poziomy dojrzałości logistycznej, na które oddziaływają zasoby – LAX
(PUSH) . Poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi logistycznych przedsiębiorstwo może podnieść poziom dojrzałości logistycznej . Na mapie należy przedstawić
relacje i kierunek wpływów między zasobami a wskaźnikami .
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4.
Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych –
wyniki badań empirycznych
4 .

4.1. Charakterystyka badanej populacji
Prezentowane badania objęły 2000 polskich przedsiębiorstw usługowych,
z uwzględnieniem sekcji usług PKD1 oraz wielkości przedsiębiorstwa wg poziomu
zatrudnienia . Udział przedsiębiorstw ze względu na sekcję w badanej populacji
prezentuje Rys . 4 .1 .
F = 18,5%
H = 9,5%
I = 4,7%
J = 5,7%
K = 4,4%
L = 8,8%
M = 15,8%
N = 4,8%
O = 1,1%
P = 5,2%
Q = 8,6%
R = 2,8%
S = 10,3%

Rysunek 4.1. Struktura badanej populacji wg sekcji usług

1

PKD określa sekcje w sektorze usług, takie jak: F – Budownictwo, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja
i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozostała działalność usługowa .

67

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

Najliczniej reprezentowaną w badaniach grupą były przedsiębiorstwa realizujące usługi budowlane (sekcja F), prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M) oraz przedsiębiorstwa świadczące pozostałe usługi
(sekcja S) .
Pod względem poziomu zatrudnienia w badanej populacji dominowały przedsiębiorstwa małe – zatrudniające mniej niż 10 pracowników (50 % badanych
przedsiębiorstw) . Marginalny udział dotyczył przedsiębiorstw dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników (1% populacji) . Udział przedsiębiorstw ze względu
na poziom zatrudnienia w badanej populacji prezentuje Rys . 4 .2 .

Rysunek 4.2. Struktura badanej populacji wg poziomu zatrudnienia

Struktura badanej populacji zarówno pod względem sekcji PKD jak i poziomu
zatrudnienia pokrywa się z charakterystyką polskiego sektora usługowego zawartą
w rozdziale 2 .

4.2. Ogólne wyniki badań nad dojrzałością logistyczną
przedsiębiorstw usługowych
Przeprowadzone badania wskazują, że w polskich przedsiębiorstwach usługowych, bez względu na sekcję usług, realizowane są procesy w obszarze magazynowania, transportu, zaopatrzenia i zarządzania magazynem, dystrybucji, współpracy w ramach łańcuchów dostaw . Ich realizacja wspierana jest przez rozwiązania IT .
Jednak, co potwierdzają badania (Rys . 4 .3 .), 67% polskich przedsiębiorstw nie ma
wyznaczonej powierzchni do przechowywania zapasów, czyli proces magazynowania nie odbywa się w zaplanowanej przestrzeni lub nie jest w ogóle podejmowany z powodu nieutrzymywania zapasów materiałów na realizacje usług w przyszłości, co deklaruje 64% badanych przedsiębiorstw . Prawie co czwarte polskie
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przedsiębiorstwo usługowe (38%) do wykonania usługi nie wykorzystuje środków
transportu zewnętrznego .

Rysunek 4.3. Obszary nieanalizowane (NA) lub nieoceniane (NE) w badaniach

Przeprowadzone badania wykazały, że polski sektor usług jest przede wszystkim niedojrzały w obszarze Zarządzania transportem . Blisko 30% badanych przedsiębiorstw nie zna ponad 50% narzędzi związanych z zarządzaniem środkami
transportu (Rys . 4 .4 .) .

Rysunek 4.4. Niedojrzałość logistyczna polskich przedsiębiorstw usługowych

Analizując osiągane przez przedsiębiorstwa poziomy dojrzałości logistycznej
w poszczególnych obszarach (Rys . 4 .5 .), stwierdzić można, że w obszarze Zarządzanie magazynem dominuje poziom L3 – Integracja, osiągany średnio przez 20%
badanej populacji . W obszarze Zarządzania transportem średnio 34% badanej populacji przedsiębiorstw usługowych jest niedojrzałych logistycznie . W obszarze Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami dominuje poziom L1 – Fragmentaryzacja, osiągany przez średnio 33% przedsiębiorstw objętych badaniem . Podobnie poziom
L1 jest najczęściej występującym (44%) poziomem dojrzałości logistycznej w obszarze Łańcuch dostaw i dystrybucja . W obszarze związanym z rozwiązaniami IT
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w zakresie logistyki dominuje poziom L5 – Globalizacja, który osiągnęło średnio
48% badanych przedsiębiorstw . Poziom najwyższy L6 – Automatyzacja nie dominuje w żadnym z badanych obszarów, natomiast częściej osiągany jest w obszarze
Zarządzania magazynem, ze względu na stosowanie outsourcingu w zakresie powierzchni magazynowych oraz zarządzania transportem .

Rysunek 4.5. Dojrzałość logistyczne polskich przedsiębiorstw usługowych

W ramach podjętego cyklu badawczego badano korelację między poziomem
dojrzałości logistycznej a wielkością przedsiębiorstwa i branżą . Prezentowane wyniki odnoszą się do założenia, że minimum 75% badanych przedsiębiorstw w danej
sekcji usług lub minimum 75% przedsiębiorstw danej wielkości, wyrażonej poziomem zatrudnienia, osiąga jeden z 6 poziomów dojrzałości logistycznej lub jest
w tym zakresie niedojrzałe . Zestawienie wyników badań nad korelacją prezentuje
Tabela 4 .1 .
Jak wynika przeprowadzonych badań, uwzględniając odsetek przedsiębiorstw
(minimum 75 %), które osiągają dany poziom dojrzałości logistycznej w zakresie
poziomu najwyższego L6 - Globalizacja, nie dostrzega się wyraźnej korelacji z sektorem usług . Poziom ten jest osiągany przez wszystkie przedsiębiorstwa z sekcji
J, L, O i Q, N, M i P . Niezauważalna jest zależność wynikająca z wielkości przedsiębiorstwa (mierzona poziomem zatrudnienia) .
Jak wynika z prezentowanych danych, poziom L6 osiągany jest głównie przez
przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające mniej niż 10 pracowników lub samozatrudnienie) . Dotyczy to obszarów związanych z Zarządzaniem magazynem, Zaopatrzeniem i zarządzaniem zapasami oraz stosowanymi rozwiązaniami IT .
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Tabela 4.1. Poziomy dojrzałości polskich przedsiębiorstw usługowych z uwzględnieniem
sekcji i poziomu zatrudnienia
SLA

WM

TM

SIM

SCD

IT

F
E=1
E < 10
10 < E <50
50 < E250
E > 250
E=1
E < 10
10 < E <50
50 < E250
E > 250
E=1
E < 10
10 < E <50
50 < E250
E > 250
E=1
E < 10
10 < E <50
50 < E250
E > 250
E=1
E < 10
10 < E <50
50 < E250
E > 250

H

I

J

K

L

L2

L6

M

N

O

P
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Przedsiębiorstwa średnie osiągają poziom L6 w zakresie Zarządzania transportem, a duże przedsiębiorstwa dodatkowo w obszarze Łańcuch dostaw
i dystrybucja .
Poziom 5 dojrzałości logistycznej (L5 – Globalizacja) w obszarze WM, TM, i IT
osiągany jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa mikro, należące do sekcji P,
co świadczy o tym, że przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie Edukacji
zatrudniające mniej niż 10 pracowników osiągają wysoki poziom dojrzałości logistycznej w zakresie Zarządzania magazynem, Zarządzania transportem, rozwiązań IT . Przedsiębiorstwa mikro z sekcji P osiągają poziom L5 w 3 z 5 obszarów .
Poziom L5 w zakresie stosowanych rozwiązań IT osiągany jest przez większość
przedsiębiorstw w sekcjach J i M, bez względu na ich rozmiar, co czyni te sektory
podatne na nowoczesne technologie wykorzystywane w praktyce gospodarczej .
Równocześnie dostrzega się, że L5 w zakresie rozwiązań IT osiągany jest głównie przez przedsiębiorstwa mikro .
W zakresie poziomu L4 – Partnerstwo nie dostrzega się, na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników, żadnej zależności między sekcją usług
a wielkością przedsiębiorstwa .
Poziom L3 – Integracja osiągnęła badana populacja polskich przedsiębiorstw
usługowych tylko w obszarze związanym z Zarządzaniem magazynem – przedsiębiorstwa małe z sekcji R (100%), średnie z sekcji N (100%) i O (100%) oraz duże
z sekcji O (100%) . Ponadto poziom ten osiągnęło 100% przedsiębiorstw dużych
należących do sekcji P .
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Poziom L2 – Konsolidacja, w obszarze zarządzania magazynem, jest typowy dla
przedsiębiorstw dużych z sekcji F (75%), I (75%), K (75%), a w obszarze transportu
także z sekcji O (100%) . Poziom L2 charakteryzuje również dojrzałość logistyczną przedsiębiorstw średnich, w zakresie Łańcuchów dostaw i dystrybucji z sekcji
K (100%) i R (100%) .
Sekcje usług, wg PKD, które charakteryzują się poziomem L2 dojrzałości logistycznej to: K, O, R, które poziom ten osiągają w 2 z 5 badanych obszarów aktywności logistycznej .
Poziom L1 dojrzałości logistycznej (L1 – Fragmentaryzacja) jest najbardziej typowy dla sekcji O – osiągany jest w 3 z 5 obszarach aktywności gospodarczej,
takich jak: Zarządzanie transportem, Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami oraz
Łańcuch dostaw i dystrybucja . Poziom L1 jest osiągany przede wszystkim przez
przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników .
Niedojrzałość logistyczna, nazwana w modelu L0, cechuje sekcje I oraz O – wykazują niedojrzałość w 3 z 5 badanych obszarów . W zakresie wielkości przedsiębiorstwa niedojrzałość logistyczną wykazują przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro .
W kolejnych podrozdział szczegółowo opisano wyniki z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa i sekcji usług .

4.3. Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw a wielkość
przedsiębiorstwa
Przeprowadzone badania wskazują, że przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie
nie utrzymują zapasów materiałów do wykonania usług w przyszłości, czego konsekwencją jest brak powierzchni magazynowej w przedsiębiorstwach (Rys . 4 .6 .) .
Odwrotną sytuację dostrzega się w przedsiębiorstwach dużych . Na tej podstawie
stwierdzić można, że wielkość przedsiębiorstwa przekłada się na zarządzanie magazynem, zapasami i zaopatrzenie . Domniemywać można, że przedsiębiorstwa
mikro, małe i średnie nie tworzą zapasów ze względu na ich kapitałochłonność .
Koszty mogą być także przyczyną braku powierzchni magazynowej . „Zamrożenie
kapitału” w dobra materialne, jakim są zapasy, jest działaniem podejmowanym
przez przedsiębiorstwa duże, dysponujące większym kapitałem .
Co ciekawe, środków transportu zewnętrznego do świadczenia usług nie wykorzystują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa usługowe .
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Rysunek 4.6. Obszary nieanalizowane a wielkość przedsiębiorstwa

Analizując wyniki badań pod względem stosowania narzędzi logistycznych
(Rys . 4 .7 .), zauważyć można, że im mniejsze przedsiębiorstwa, tym większa liczba przedsiębiorstw niestosujących narzędzi logistycznych z obszaru zarządzania
transportem oraz łańcucha dostaw i dystrybucji . Natomiast im wyższy poziom
zatrudnienia, tym większy odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących narzędzia
związane z zarządzaniem zapasami i magazynem . Narzędzia związane z zarządzaniem magazynem są stosowane przez przedsiębiorstwa bez względu na poziom
zatrudnienia . Rozwiązania IT wspomagające działania logistyczne są stosowane na
podobnym poziomie przez przedsiębiorstwa usługowe bez względu na wielkość .

Rysunek 4.7. Obszary nieoceniane a wielkość przedsiębiorstwa

Uwzględniając sumaryczny odsetek przedsiębiorstw, które osiągnęły zgodnie
z LMM4SI jeden z 6 poziomów dojrzałości logistycznej lub zostały ocenione na
poziomie L0 - Niedojrzałość logistyczna, zauważyć można, że niedojrzałość logistyczna dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw MŚP (mikro, małe i średnie)
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(Rys . 4 .8 .) . Przedsiębiorstwa duże są niedojrzałe tylko w 3 z 5 badanych obszarów,
takich jak: Zarządzanie transportem (TM), Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami
(SIM) oraz Łańcuch dostaw i dystrybucja (SCD) . Z kolei przedsiębiorstwa MŚP wykazują niedojrzałość logistyczną we wszystkich badanych obszarach . Na podstawie
uzyskanych w cyklu badawczym wyników stwierdzić należy, że wielkość przedsiębiorstwa nie przekłada się jednoznacznie na niedojrzałość logistyczną przedsiębiorstw usługowych .

Rysunek 4.8. Niedojrzałość logistyczna a wielkość przedsiębiorstwa

Adekwatnie do analizy niedojrzałości logistycznej dokonano eksplikacji poszczególnych poziomów dojrzałości logistycznej .
Jak wynika z danych na Rys . 4 .9 . poziom L1 dojrzałości logistycznej, oznaczający fragmentaryzację działań logistycznych, osiągany jest przede wszystkim przez
przedsiębiorstwa duże, we wszystkich obszarach objętych badaniem z wyjątkiem
rozwiązań IT (IT) .

Rysunek 4.9. Poziom L1 – Fragmentaryzacja a wielkość przedsiębiorstwa

Poziom 2 dojrzałości logistycznej – Konsolidacja, odpowiadający II fazie rozwoju logistyki, wykazuje przede wszystkim przedsiębiorstwa duże (Rys . 4 .10 .) . Bez
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względu na wielkość przedsiębiorstwa w obszarze zaopatrzenia i zarządzania zapasami (SIM) poziom L2 nie jest osiągany przez przedsiębiorstwa usługowe objęte
badaniem .

Rysunek 4.10. Poziom L2 – Konsolidacja a wielkość przedsiębiorstwa

Poziom 3 dojrzałości logistycznej, charakteryzujący się integracją funkcji logistycznych, jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw średnich (zatrudniających od
51 do 250 pracowników), co prezentuje Rys . 4 .11 . Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia przedsiębiorstwa usługowe rzadziej osiągają poziom L3 w zakresie Łańcucha dostaw i dystrybucji (SCM) . Analizując tylko grupę MŚP, zauważyć można,
że wraz ze wzrostem zatrudnienia przedsiębiorstwa częściej osiągają poziom L3
w obszarze Zarządzania magazynem (WM), a rzadziej w obszarze Łańcuch dostaw
i dystrybucja (SIM) .

Rysunek 4.11. Poziom L3 – Integracja a wielkość przedsiębiorstwa

Poziom 4 dojrzałości logistycznej, wskazując na osiągnięcie partnerstwa, wypracowywany jest najczęściej przez przedsiębiorstwa duże, jednak, jak wynika
z danych (Rys . 4 .12 .), wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia przedsiębiorstwa
usługowe częściej osiągają 4 poziom dojrzałości logistycznej wg LMM4SI . Zależność ta jest szczególnie widoczna w obszarze IT .
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Rysunek 4.12. Poziom L4 – Partnerstwo a wielkość przedsiębiorstwa

Poziom 5 dojrzałości logistycznej, tożsamy z fazą V rozwoju logistyki, jest charakterystyczny dla usługodawców z sektora MŚP, rzadziej dotyczy przedsiębiorstw
dużych (Rys . 4 .13 .) . Dotyczy to w szczególności obszaru IT, co wskazuje, że mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe w zakresie stosowanych technologii IT
są bardziej rozwinięte niż przedsiębiorstwa duże . Z kolei w obszarze Zaopatrzenia
i zarządzania zapasami (SIM) poziom L5 częściej osiągany jest przez przedsiębiorstwa duże . Poziom zatrudnienia przekłada się też na dojrzałość logistyczną w obszarze SCM . Poziom 5 w tym zakresie nie jest osiągany przez duże przedsiębiorstwa . Ma to jednak swoje odzwierciedlenie w poziomie 6 dojrzałości logistycznej .

Rysunek 4.13. Poziom L5 – Globalizacja a wielkość przedsiębiorstwa

Jak wynika z badań, dojrzałość logistyczną (poziom L6 – Globalizacja) osiągają
częściej przedsiębiorstwa duże (Rys . 4 .14 .) . Dotyczy to w szczególności obszarów
związanych z Zarządzaniem magazynem (WM), Zarządzaniem transportem (TM)
oraz łańcuchem dostaw i dystrybucją (SCD) . Przedsiębiorstwa usługowe jednoosobowe są najczęściej dojrzałe logistycznie w obszarze IT . Dane dotyczące pozostałych przedsiębiorstw usługowych, zaliczanych do MŚP, wykazują, że wyższy poziom
zatrudnienia warunkuje dojrzałość logistyczną w zakresie Zarządzania magazynem
(WM) oraz Zarządzania transportem (TM) .
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Rysunek 4.14. Poziom L6 – Automatyzacja a wielkość przedsiębiorstwa

Analizując wyniki badań nad korelacją między poziomem dojrzałości logistycznej a wielkością przedsiębiorstwa, wyrażoną poziomem zatrudnienia, warto
odnieść się do zestawienia zbiorczego – Rys . 4 .15 ., wskazującego odsetek przedsiębiorstw, które osiągnęły dany poziom dojrzałości w odniesieniu do wszystkich
przedsiębiorstw z danego typu, gdzie typem jest wielkość przedsiębiorstwa .
Na podstawie analizy zestawienia zbiorczego konstatuje się, że:
– dostrzegalna jest zależności między wielkością przedsiębiorstwa usługowego a poziomem dojrzałości logistycznej, nie jest to jednak silna i jednoznaczna korelacja;
– przedsiębiorstwa duże, zatrudniające więcej niż 250 pracowników, częściej
osiągają dojrzałość logistyczną niż przedsiębiorstwa mniejsze, za wyjątkiem
obszaru IT;
– w obszarze aktywności logistycznej IT dojrzałość logistyczna osiągana jest
częściej przez przedsiębiorstwa jednoosobowe (E = 1), które w tym obszarze
najczęściej w porównaniu z innymi typami przedsiębiorstw osiągają poziom
L5 dojrzałości logistycznej;
– poza obszarem IT przedsiębiorstwa jednoosobowe rzadko osiągają dojrzałość logistyczną, częściej występuje poziom L1 lub L2 dojrzałości, wyjątek
stanowi obszar SCD, w którym w porównaniu z innymi obszarami częściej
osiągany jest poziom L3 i L4;
– przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające mniej niż 10 pracowników, częściej
niż przedsiębiorstwa małe, średnie i duże osiągają 5 poziom dojrzałości
logistycznej w obszarze IT; w pozostałych obszarach którykolwiek poziom
dojrzałości z LMM4SI jest osiągany rzadziej w porównaniu z innymi typami
przedsiębiorstw;
– przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 10 do 50 pracowników, najczęściej
osiągają poziom L5 w zakresie rozwiązań IT i poziom L1 w zakresie SCD,
jednak nie są to wartości dominujące w porównaniu z innymi typami
przedsiębiorstw;
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Rysunek 4.15. Dojrzałość logistyczna a wielkość przedsiębiorstwa – zbiorcze zestawienie
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– przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 250 pracowników, częściej
niż pozostałe typy przedsiębiorstw osiągają poziom L1 w zakresie łańcucha
dostaw i dystrybucji . Są również bardziej dojrzałe w zakresie zarządzania
magazynem w porównaniu z przedsiębiorstwami mniejszymi i większymi;
– przedsiębiorstwa duże, charakteryzujące się poziomem zatrudnienia powyżej 250 pracowników, choć częściej niż mniejsi usługodawcy osiągają
dojrzałość logistyczną, równocześnie częściej w porównaniu z nimi osiągają
poziom dojrzałości L1 . Dotyczy to obszarów WM, TM, SIM .

4.4. Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw a sekcja usług
Wyniki badań nad dojrzałością logistyczną polskich przedsiębiorstw usługowych poddano analizie pod kątem korelacji między poziomem dojrzałości a sekcją
usług wg PKD 2007 .
W wyniku przeprowadzonej deskrypcji zauważyć można, że sekcja, w której realizowane są działania w ramach obszarów Zarządzanie magazynem (WM), Zarządzania transportem (TM) oraz Zaopatrzenie i zarządzanie zaspami (SIM), to sekcja
H – Transport i gospodarka magazynowa (Rys . 4 .16 .) . Sekcje, w których najrzadziej
lub wcale nie gromadzi się zapasów materiałów do wykonania usług w przyszłości
w miejscu do tego przeznaczonym i korzysta ze środków transportu zewnętrznego do wykonania usługi, to sekcje J – Informacja i komunikacja, K – Działalność
finansowa i ubezpieczeniowa oraz R – Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją . Wynika to w dużym stopniu z charakteru świadczonych usług .

Rysunek 4.16. Obszary nieanalizowane a sekcja usług
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Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, że najmniej podatne na badanie
dojrzałości logistycznej za pomocą LMM4SI są sekcje: J – Informacja i komunikacja, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, H – Transport
i gospodarka magazynowa, H – Transport i gospodarka magazynowa (Rys . 4 .17 .) .
Przedsiębiorstwa z tych sekcji usług w największym odsetku nie stosują ponad
50% narzędzi logistycznych, przy czym w zależności od sekcji dotyczy to różnych
obszarów aktywności logistycznej . W przypadku sekcji J i L dotyczy to wszystkich
obszarów z wyjątkiem zarządzania magazynem, ale ten obszar rzadko lub wcale
nie podlegał ocenie (Rys . 4 .16 .) . W przypadku sekcji usługodawców w zakresie
transportu i gospodarki magazynem przede wszystkim nie są wykorzystywane narzędzia związane z zaopatrzeniem i zarządzaniem zapasami . Interpretować można
to jako fakt, że przedsiębiorstwa z tej sekcji rzadko gromadzą zapasy paliwa czy
infrastruktury stanowiącej wyposażenie magazynu .

Rysunek 4.17. Obszary nieoceniane a sekcja usług

Analiza wyników badań ankietowych, pod kątem znajomości narzędzi logistycznych, wykazała, że niedojrzałość logistyczna wg LMM4SI, dotyczy przede
wszystkim sekcji S – Pozostała działalność usługowa (Rys . 4 .18 .) . W każdym z badanych obszarów średnio co piąte badane przedsiębiorstwo (średnio 20%) nie zna
więcej niż 50% narzędzi logistycznych . Drugą sekcją, w której najczęściej nie są
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znane narzędzia logistyczne, jest sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa,
jednak dotyczy to tylko obszarów Zarządzanie transportem (TM) i Łańcuch dostaw
i dystrybucja (SCD) . Jest to wniosek bardzo negatywny, gdyż jest to sekcja, którą
tworzą przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne w zakresie transportu, pełniąc często role operatorów 3PL i 4PL w łańcuchach dostaw . Badania nad sekcją H
szczegółowo zostały opasane w innej publikacji (Werner-Lewandowska, 2019) .

Rysunek 4.18. Niedojrzałość logistyczna a sekcja usług

Poziom 1 dojrzałości logistycznej wg LMM4SI, oznaczający Fragmentaryzację
działań logistycznych w przedsiębiorstwie, osiągany jest przede wszystkim przez
przedsiębiorstwa z sekcji O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
oraz S – Pozostała działalność usługowa, przy czym nie jest to związane z tymi
samymi obszarami aktywności logistycznej (Rys . 4 .20 .) .
Sekcją, w której przedsiębiorstwa najrzadziej osiągają najniższy poziom dojrzałości logistycznej, jest sekcja J – Informacja i komunikacja i sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa . Dodatkowo zauważyć należy, że w ramach
tych sekcji poziom ten osiągany jest tylko w jednym obszarze – Łańcuch dostaw
i dystrybucja, co może wynikać z charakteru świadczonych usług . Poziom 1 jest
osiągany przede wszystkim w obszarze SCD bez względu na sekcję usług, a najrzadziej w obszarze rozwiązań IT .
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Rysunek 4.19. Poziom L1 – Fragmentaryzacja a sekcja usług

Poziom 2, oznaczający konsolidację działań logistycznych, zgodnie z metodyką
LMM4SI, osiągany jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z sekcji S – Pozostała działalność usługowa, jednak dotyczy to tylko trzech obszarów takich jak:
WM, SCD i IT . Z kolei żaden usługodawca z sekcji J – Informacji i Komunikacja nie
został oceniony na poziomie L2 w zakresie dojrzałości logistycznej .
Poziom 3 dojrzałości logistycznej, charakteryzujący się integracją funkcji logistycznych w ramach przedsiębiorstwa, osiągany jest najczęściej w ramach sekcji
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, K – Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, jednak nie dotyczy to tych samych obszarów aktywności logistycznej (Rys . 4 .21 .) . W sekcji R i O dotyczy to obszaru związanego
z zarządzaniem magazynem (WM), a przypadku usług związanych z działalnością
finansową i ubezpieczeniową obszaru SCD . Może to wynikać z faktu, że usługodawcy działalności finansowej i ubezpieczeniowej w swojej działalności gospodarczej współpracują z innymi podmiotami często w ramach łańcuchów dostaw,
obsługując przepływy finansowe i rzeczowe .
Bez względu na sekcję poziom 3 dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowe osiągają przede wszystkim w obszarze WM, w znikomym stopniu w obszarze
SIM, co dotyczy tylko sekcji N – Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca .
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Rysunek 4.20. Poziom L2 – Konsolidacja a sekcja usług

Rysunek 4.21. Poziom L3 – Integracja a sekcja usług
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Poziom 4 dojrzałości logistycznej, oznaczający w LMM4SI poziom partnerstwa
z innymi przedsiębiorstwami w ramach łańcuchów dostaw oraz podejście proekologiczne i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, osiągany jest przede
wszystkim przez przedsiębiorstwa z Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna sekcji i R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, najczęściej w obszarze
rozwiązań IT wspierających działania logistyczne (Rys . 4 .22 .) . Najrzadziej poziom
4 osiągany jest przez usługodawców z sekcji K .
Generalnie bez względu na sekcję poziom 4 dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowe osiągają głownie w obszarze SCD i/lub IT, rzadko w obszarach
WM, TM i SIM .

Rysunek 4.22. Poziom L4 – Partnerstwo a sekcja usług

Poziom 5 dojrzałości logistycznej, nazwany w LMM4SI – Globalizacją, przejawiający się filozofią lean w odniesieniu do zarządzania łańcuchem dostaw, sieciami
dostaw i ich globalnym charakterem oraz handlem elektronicznym, osiągany jest
przez większość przedsiębiorstw usługowych bez względu na sekcję (Rys . 4 .23 .) .
Wyjątek stanowią sekcje S – Pozostała działalność usługowa oraz J – Informacja
i komunikacja, w których ten poziom dojrzałości osiągany jest najrzadziej . Poziom 5 osiągany jest przede wszystkim w obszarze rozwiązań IT, w stopniu marginalnym w obszarze Zarządzanie magazynem (WM) oraz w obszarze Łańcuch
dostaw i dystrybucja (SCM) . W porównaniu z niższymi poziomami dojrzałości
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poziom 5 osiąga więcej przedsiębiorstw w obszarze Zarządzania Transportem (TM)
oraz Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami (SIM) . Ten poziom jest też najczęściej
osiągany przez przedsiębiorstwa z sekcji J – Informacja i komunikacja, ale tylko
w obszarze IT .

Rysunek 4.23. Poziom L5 – Globalizacja a sekcja usług

Najwyższy poziom dojrzałości logistycznej, nazwany w LMM4SI – Automatyzacją, który cechują takie koncepcje jak: Przemysł 4 .0, Logistyka 4 .0, Internet
rzeczy, sumarycznie jest osiągany przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z sekcji Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, w obszarze IT (Rys . 4 .24 .) . W najmniejszym stopniu dojrzałość logistyczną osiągają przedsiębiorstwa świadczące
pozostałe usługi (sekcja S) oraz te z sekcji J . Poza wymienionymi sekcjami, w pozostałych przypadkach poziom 6 dojrzałości logistycznej najczęściej osiągany jest
w obszarze IT, przez przedsiębiorstwa z sekcji K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa i N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca . W obu przypadkach dotyczy to 15% przebadanych przedsiębiorstw
usługowych z tych sekcji .
W pozostałych przypadkach odsetek przedsiębiorstw jest niższy . Analizując
dane, stwierdzić można, że w żadnej sekcji, w poszczególnych obszarach, poziom 6
dojrzałości logistycznej, jeśli jest osiągany, to nie przekracza 10% przedsiębiorstw
usługowych w danej sekcji . Wyjątek stanowi sekcja H, w obszarze Zarządzania
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magazynem . Wniosek jest pozytywny z uwagi na fakt, że jest to sekcja usług związanych z transportem i gospodarką magazynową .

Rysunek 4.24. Poziom L6 – Automatyzacja a sekcja usług

Podsumowując badania nad korelacją między poziomem dojrzałości logistycznej a sekcją usług, zestawiono wyniki badań z podziałem na sekcje usług wg PKD
2007 z odsetkami przedsiębiorstw, które wg procedury LMM4SI osiągnęły 1 z 6
poziomów dojrzałości logistycznej – Rys . 4 .25 . Na tej podstawie sformułowano
następujące konkluzje:
– najmniej podatną na badanie dojrzałości logistycznej za pomocą LMM4SI
jest sekcja J – Informacja i komunikacja, ponieważ najrzadziej osiąga jeden
z 6 poziomów dojrzałości wg LMM4SI;
– najbardziej niedojrzałą logistycznie sekcją jest J – Informacja i komunikacja .
Tylko znikomy odsetek przedsiębiorstw z tej sekcji osiąga dojrzałość logistyczną, a dotyczy to tylko jednego obszaru aktywności logistycznej, jaką
jest zaopatrzenie i zarządzanie zapasami (SIM);
– przedsiębiorstwa usługowe rzadko osiągają 6 poziom dojrzałości logistycznej, co zgodnie z metodyką LMM4SI oznacza, że nie stosują one większości
współczesnych technologii informatycznych;
– w obszarze rozwiązań IT przedsiębiorstwa usługowe najczęściej osiągają
poziom 5 dojrzałości logistycznej, poza sekcją O – Administracja publiczna
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i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne i Q – Opieka
zdrowotna i pomoc społeczna;
– sekcje O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne i Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna najczęściej
osiągają poziom 1 dojrzałości logistycznej, w szczególności w obszarze SCD;
– nie dostrzega się jednoznacznej zależności między sekcją usług a poziomem
dojrzałości logistycznej .

Rysunek 4.25. Dojrzałość logistyczna a sekcja usług – zbiorcze zestawienie
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Rysunek 4.26. Dojrzałość logistyczna a sekcja usług – zbiorcze zestawienie – c.d.
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5.
Mapa drogowa
dla wybranej sekcji przedsiębiorstw usługowych
5 .

Jak wynika z przeprowadzonych badań nad dojrzałością logistyczną polskiego
sektora usługowego (Rozdział 4), najbardziej niedojrzałą logistycznie sekcją jest
J – Informacja i komunikacja . Tylko znikomy odsetek przedsiębiorstw z tej sekcji
osiąga dojrzałość logistyczną, a dotyczy to tylko jednego obszaru aktywności logistycznej, jaką jest zaopatrzenie i zarządzanie zapasami (SIM) . Zgodnie z przyjętym
cyklem badawczym, w celu wskazania usługodawcom drogi do doskonalenia dojrzałości logistycznej, rekomenduje się zastosowanie techniki roadmapping .
Niniejszy rozdział w całości został poświęcony prezentacji budowy mapy drogowej dla sekcji J, wykazującej najmniejszy odsetek przedsiębiorstw osiągających
dojrzałość logistyczną wg LMM4SI .

5.1. Charakterystyka badanej populacji
Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury,
przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzania danych oraz pozostałą działalność
usługową w zakresie informacji . Ogół działalności prowadzonej w sekcji J przedstawia Tabela 5 .1 .
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Tabela 5.1. Działalność w ramach Sekcji J wg PKD – 2007. Źródło: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf, 8.12.2019
Dział Grupa
58
58 .1

Klasa

Podklasa

58 .11
58 .12
58 .13
58 .14
58 .19

58 .11 .Z
58 .12 .Z
58 .13 .Z
58 .14 .Z
58 .19 .Z

58 .21
58 .29

58 .21 .Z
58 .29 .Z

59 .11

59 .11 .Z

59 .12

59 .12 .Z

59 .13

59 .13 .Z

59 .2

59 .14
59 .20

59 .14 .Z
59 .20 .Z

60 .1
60 .2

60 .10
60 .20

60 .10 .Z
60 .20 .Z

61 .1
61 .2

61 .10
61 .20

61 .10 .Z
61 .20 .Z

61 .3
61 .9
62.0

61 .30
61 .90

61 .30 .Z
61 .90 .Z

62 .01
62 .02
62 .03
62 .09

62 .01 .Z
62 .02 .Z
62 .03 .Z
62 .09 .Z

63 .11

63 .11 .Z

63 .12

63 .12 .Z

63 .91
63 .99

63 .91 .Z
63 .99 .Z

58 .2
59
59 .1

60

61

62

63

63 .1

63 .9
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Nazwa grupowania
Działalność wydawnicza
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
Wydawanie książek
Wydawanie wykazów oraz list (np . adresowych, telefonicznych)
Wydawanie gazet
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych
Działalność związana z projekcją filmów
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
Nadawanie programów radiofonicznych
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych
Telekomunikacja
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Działalność usługowa w zakresie informacji
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
Działalność portali internetowych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
Działalność agencji informacyjnych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana
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W nawiązaniu do informacji przedstawionych w Tabeli 5 .1 . stwierdza się, że
w sekcji J znajdują się przedsiębiorstwa prowadzące działalność:
– wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie
podklasy działu 58),
– związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy
działu 59),
– radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),
– telekomunikacyjną (odpowiednie podklasy działu 61),
– w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),
– pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63) .
Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj . drukiem, w formie elektronicznej lub
dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM .
Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych,
mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają
różne etapy tych procesów .
Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59 . Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy
(takie jak programy informacyjne "na żywo") z odpowiednich podklas działu 60 .
Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta . Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn . bez wprowadzania
zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61 .
Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61 .
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność z sekcji J mają ponad 3,5% udziału
w tworzeniu PKB, przy czym od roku 2011 obserwuje się trend rosnący (3,3% – rok
2011, 3,75% – rok 2018) . Oznacza to, że sekcja J ma udział w tworzeniu PKB trzy
razy większy niż sekcja H (rok 2018) .
Jedną z podstawowych działalności w ramach sekcji J jest produkcja filmowa .
W 2018r . wyprodukowano w Polsce 265 filmów kinowych i telewizyjnych, w tym
70 pełnometrażowych oraz 195 średniometrażowych i krótkometrażowych . W porównaniu z 2017 r . zmniejszyła się liczba filmów pełnometrażowych kinowych
(o 9,6%), ale zwiększyła się (o 35,3%) liczba filmów pełnometrażowych telewizyjnych . Wzrosła także produkcja filmów średnio i krótkometrażowych – zarówno
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kinowych, jak i telewizyjnych (odpowiednio o 12,9% oraz 12,7%)1 . Warto podkreślić, że produkcja filmowa zwiększa się, a ponadto polska twórczość jest dostrzegana i doceniana za granicami kraju, o czym świadczą różne nagrody, wyróżnienia
i nominacje do Oskarów . Wiele z filmów polskich wspierane jest przez polski rząd,
tzn . częściowo finansowane są ze środków publicznych .
Jeśli zaś chodzi o rynek wydawniczy, to rośnie on, chociaż w stosunku do roku
2017 zmalał o 6% (publikacje książkowe), a wzrósł w roku 2018 – 33 919 tytułów
książek2 . Współcześnie wydanie książki nie jest problemem . Wzrost liczby publikacji niekoniecznie oznacza wzrost przychodów ze sprzedaży, co trwa od kilku
lat w Polsce . Wydawcy próbują wydawać więcej książek, aby poprawić wyniki
sprzedaży, przyciągnąć czytelników . Przyczyn trudności finansowych można upatrywać się w: opodatkowaniu książek (5% VAT), zmianach w systemie opłacania
podręczników szkolnych, które wpłynęły na sytuację wydawców edukacyjnych,
a przede wszystkim w niskim poziomie czytelnictwa . W roku 2018 czytanie książek
deklarowało 37% Polaków, a podobne wyniki, niższe niż 50%, odnotowywane są
od roku 20083 . Ponadto książki muszą konkurować z innymi oferowanymi przez
przedsiębiorstwa z sekcji J produktami zarówno jako źródła rozrywki (tu musi rywalizować między innymi z telewizją wielokanałową, platformami streamingowymi, z filmami i serialami, grami elektronicznymi oraz wielorakimi możliwościami
rozrywki stwarzanymi przez Internet), ale też jako źródła wiedzy (konkurencja:
źródła internetowe) .
Polski rynek prasowy został zmonopolizowany przez kilka koncernów z zagranicznym kapitałem (ogółem czterech wydawców, z czego jeden jest polski) . Na
rynku oferowane są lokalne gazety, dwutygodniki, ale również miesięczniki czy
dwumiesięczniki . Liczba tytułów jest duża .
W przypadku nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych
należy zwrócić uwagę, że w Polsce dużą rolę zaczynają odgrywać platformy streamingowe, wypierające oglądanie tradycyjnej telewizji, wśród których już teraz
panuje duża konkurencja .
W 2018 r . zaobserwowano, podobnie jak w latach poprzednich, zmniejszenie
zainteresowania usługami telefonii stacjonarnej . Efektem tego był dalszy spadek liczby abonentów i łącznego czasu połączeń z wykorzystaniem telefonów
1

https://stat .gov .pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/20/2/1/kultura_w_2018_r .pdf, dostęp: 21 .12 .2019 .
2
Ruch wydawniczy w liczbach, Biblioteka Narodowa, https://www .bn .org .pl/download/document/1564138112 .pdf, dostęp: 21 .12 .2019 .
3
I . Koryś, R . Chymkowski, Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2019, https://bn .org .pl/download/document/1553438768 . pdf, dostęp: 15 .04 .2019 .
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stacjonarnych . Ponadto rynek usług dostępu do sieci Internet nadal powiększa
się . Na koniec 2018 r . odnotowano 15,8 mln korzystających z Internetu . Liczba
użytkowników posiadających stacjonarny dostęp do Internetu znacząco wzrosła
w skali roku (z 7,1 mln do 8,1 mln) . Zwiększyła się również liczba użytkowników Internetu mobilnego (z 7,4 mln do 7,7 mln) . Jeśli zaś chodzi o telewizję kablową, to
liczba abonentów telewizji kablowej na koniec 2018 r . wynosiła 3,9 mln i był niższa o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim . Liczba abonentów telewizyjnych
w roku 2018 wynosiła ponad 6,5 mln użytkowników i była mniejsza niż w roku
2017 o 1,1% (GUS, 2019) .
Podsumowując, warto zauważyć, że przedsiębiorstwa świadczące usługi w ramach sekcji J często stają się konkurentami dla przedsiębiorstw z tej samej sekcji,
oferując substytuty np . telewizja stacjonarna i kanały streamingowe .

5.2. Mapa drogowa dla przedsiębiorstw usługowych
Podstawy teoretyczne zastosowanie roadmappingu w sektorze usługowym zostały zaprezentowane w rozdziale 3 monografii . W tym rozdziale przedstawione
praktyczne wykorzystanie tej techniki .
Podobnie jak w przypadku badań autorów nad zastosowaniem mapy drogowej dla zrównoważonego rozwoju w procesie remanufacturingu części samochodowych (Golińska i in ., 2018) również w badaniach dotyczących sektora usług
opracowano procedurę badawczą złożoną z czterech etapów . Jak już wspomniano
w rozdziale 3, proces przygotowania mapy drogowej dla przedsiębiorstw usługowych ukazującej drogę do dojrzałości logistycznej wymagał zrealizowania czterech
etapów, omówionych w podrozdziale 3 .4 .

5.3. Identyfikacja bodźców rynkowych
Zgodnie z przyjętą metodologią budowy mapy drogowej dla sektora usługowego w pierwszej kolejności należy dokonać charakterystyki otoczenia przedsiębiorstwa, czyli rynku, w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą, celem
identyfikacji bodźców rynkowych wpływających na usługodawców w danej sekcji .
W tym celu zastosowano analizę 5 sił Portera – Tabela 5 .2 .
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Tabela 5.2. 5 sił Portera dla sekcji J
Bodziec rynkowy
– podmiot kreujący siły
Charakterystyka bodźca
w analizie 5 sił Portera
Potencjalni wchodzący a) nowe polskie/zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność
w sekcji J, w tym te, które prowadzą działalność w innym dziale sekcji J;
b) inne nowe przedsiębiorstwa polskie lub zagraniczne .
Nabywcy
a) klient indywidualny (pojedyncza osoba/grupa osób np . kupująca
bilety do kina);
b) klient instytucjonalny – inne przedsiębiorstwo (np . korzystające z reklamy, kupujące abonament telefoniczny dla swoich pracowników, itp .) .
Substytuty
a) inne formy rozrywki (np . teatr, spotkanie ze znajomymi, spacer, spędzenie czasu z rodziną, itp .);
b) usługi oferowane przez przedsiębiorstwa z różnych działów są substytutami względem siebie np . telewizja-Internet-gazeta;
c) samodzielna realizacja usługi (np . zarządzanie stroną internetową,
wydanie książki, zarządzanie urządzeniami informatycznymi) .
Dostawcy
a) Dostawcy materiałów/ wyrobów potrzebnych do realizacji usługi (np .
papier do produkcji gazet czy książek, urządzenia do przesyłania i transmisji sygnałów radiowych i telewizyjnych czy do wydruku gazet);
b) Podwykonawcy, świadczący usługi w ramach sekcji J (np . inne przedsiębiorstwa obsługujące strony internetowe);
c) Dostawcy energii, zasilania

W kolejnym etapie analizy dokonano oceny wyznaczonych czynników rynkowych celem identyfikacji bodźców rynkowych, dokonując ich oceny wg skali opisanej w podrozdziale 3 .4 .
W efekcie przeprowadzonych dotychczas prac badawczych zweryfikowano 28
czynników w ramach analizy 5 Sił Portera (Tabela 5 .3 .), spośród których wybrano
te o wysokim znaczeniu (z = 3) w kontekście dalszych prac badawczych, co prezentuje Tabela 5 .4 .
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Tabela 5.3. Zestawienie czynników w analizie 5 sił Portera na potrzeby identyfikacji bodźców rynkowych w sekcji J.
Nr. Czynnik

1 .1 Nowe technologie
Podobieństwo
przedsiębiorstw
Podobieństwo
1 .3 oferowanych
usług

1 .2

Wpływ wiedzy,
doświadczenia
1 .4 i umiejętności na
jakość usługi

1 .5

Konkurencja
w sektorze

1 .6

Bariery wejścia
na rynek

1 .7 Lojalność klienta
Trudności
1 .8 w zmianie
dostawcy
1 .9 Obsługa klienta
1 .10 Wielkość rynku
1 .11 Efekt skali
Siła marek
1 .12 i kompleksowość
oferty

1. WZROST KONKURENCJI W SEKTORZE
Opis
Ocena
Przedsiębiorstwa moją możliwości do korzystania z nowoczesnych
rozwiązań IT, które nie zawsze wiążą się z wysokimi kosztami . Im wyż3
sze zaawansowanie technologiczne, tym większe szanse na powodzenie, jako że na rynku liczą się nowoczesne rozwiązania .
Przedsiębiorstwa z danego działu sekcji J są podobne, nie wykazują 1
one większych różnic w zakresie rozwiązań, kadry pracowników .
Usługi danego typu w ramach analizowanego działu sekcji J są podobne, jednak wyróżnikiem staję się coraz częściej jakość obsługi klienta 2
oraz nowoczesne technologie .
Przedsiębiorstwa oferujące usługi, mimo ich podobieństwa, mogą
świadczyć usługi o odmiennej jakości, która stanowi wyróżnik danego
przedsiębiorstwa . Jednakże warto zaznaczyć, że nawet w przypadku
tego samego przedsiębiorstwa usługa może nie zostać wykonana po3
nownie w taki sam sposób (niska jednorodność usługi), z osiągnięciem tego samego rezultatu oraz satysfakcji klienta, co uzależnione
jest od wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników wykonujących usługę (wykwalifikowany personel) .
Wysoka intensywność konkurencji w ramach analizowanego działu
sekcji J . Im wyższa konkurencja, tym większe starania przedsiębiorstw
w kontekście jakości produktów, warunków pracy dla pracowników
(problem związany z kadrą) . Intensywność konkurencji również ze 3
względu na fakt, że przedsiębiorstwa oferujące usługi z różnych działów konkurują między sobą .
Wysokość barier wejścia zależy od zakresu oferowanych usług, jednakże raczej jest wysoka, co wiąże się z wysokimi nakładami inwesty3
cyjnymi na wyposażenie, nadajniki, pracowników, itp . szczególnie że
w niektórych działach sekcji rynek nie jest konkurencyjny .
Klient jest zainteresowany odpowiednią jakością usług, przy czym
jego lojalność jest wysoka . W przypadku zakupów abonamentowych
3
lojalność będzie wyższa niż w przypadku umów bez abonamentu (np .
przywiązanie do operatora sieci komórkowej w Polsce) .
Brak problemów w przypadku potrzeby zmiany dostawcy usługi, co
związane jest z dużą liczbą przedsiębiorstw konkurujących między 1
sobą i produktami, jakie one oferują (substytucyjność produktów) .
Obsługa jest czynnikiem kluczowym sukcesu w branży . Klient jest
w stanie zaakceptować niższy standard, jeśli obsługa jest miła 3
i kompleksowa .
Rynek jest duży, aczkolwiek zdominowany np . analizując wydawnic2
twa (dot . gazet czy książek)
Możliwy do osiągnięcia, jednakże zależny od wielkości przedsiębiorstwa . Im większe przedsiębiorstwo, którego skala działania jest więk- 2
sza niż lokalna, tym efekt skali jest bardziej możliwy do osiągnięcia .
Wiodące przedsiębiorstwa w branży mają dużą renomę i markę, która jest rozpoznawalna w kraju . Przedsiębiorstwa te posiadają silną
pozycję rynkową a zakres oferowanych usług jest poszerzany o nowe 3
możliwości (np . oferta operatora telewizyjnego, który oferuje również
Internet a także inne usługi typu telefon itd .) .

95

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych
2. ODDZIAŁYWANIE DOSTAWCÓW
Wykwalifikowana
Kluczowe znaczenie wykonawców usług dla ich jakości .
2 .1 kadra
Przedsiębiorstwa świadczące usługi mają dostęp do materiałów im
Podaż materiapotrzebnych, które oferowane są przez dużą liczbę dostawców . Pro2 .2 łów do wykonablemem nie jest dostępność materiałów czy usług ze względu na wynia usług
soką konkurencję na rynku dostawców .
Usługa realizowana jest w sposób niejednorodny, jednakże w dużej
mierze, to jakość dostarczonych materiałów/części/wyrobów czy
Znaczenie dostar- usług świadczonych przez dostawców danego przedsiębiorstwa usłuczanych materiagowego wpływa finalnie na jakość oferowanej przez nich usługi dla
2 .3
łów dla jakości
nabywcy finalnego . Ponadto bez potrzebnych materiałów usługa nie
usługi
mogłaby zostać zrealizowana (np . bez przekaźników radiowych niemożliwe byłoby rozsyłanie fali radiowej) .
Koszt zmiany
Łatwość zmiany dostawcy, chyba że dotyczy kluczowych dostawców
2 .4 dostawcy
np . energii, sprzętu .
Zróżnicowanie
Dostarczane materiały niezbędne do wykonania usług z reguły są
2 .6 dostarczanych
standardowe .
materiałów
3. ODDZIAŁYWANIE NABYWCÓW
Rozproszenie
Niski stopień koncentracji nabywców .
3 .1
nabywców
Groźba integracji
Niskie ryzyko integracji nabywców .
3 .2 nabywców
Usługi są dopasowane do potrzeb klienta, zgodnie z ofertą usług, jakie dane przedsiębiorstwo oferuje . Usługi muszą odpowiadać na zaKastomizacja
3 .3 usług
potrzebowanie nabywcy, zgodnie z jego potrzebami, w sposób kompleksowy, zaspokajając te potrzeby (np . usługa wydawnicza, oferta
sieci komórkowej, itd .)
Udział nabywcy Nabywca jest beneficjentem realizowanej usługi, jednakże bezpośred3 .4
w realizacji usługi ni jego udział nie jest kluczowy i niezbędny do realizacji usługi .
Koszt zmiany
Koszt zmiany dostawcy jest mały . Obecnie nie zawierane są umowy
3 .5
dostawcy
w sposób znaczący obciążające klienta np . w przypadku jej zerwania .
Znaczenie usługi Realizowana usługa ma istotne znaczenie dla klienta, aczkolwiek nie
3 .6 dla nabywcy
zaspokaja potrzeb pierwszego rzędu .
Wpływ opinii
innych nabywców Wpływ opinii innych użytkowników nie ma dużego znaczenia .
3 .7
na proces nabycia
danej usługi
4. GROŹBA POJAWIENIA SIĘ SUBSTYTUTÓW
Substytutem
jest samodzielna realizacja usługi, o ile jest to możliSamodzielna re4 .1
we, gdyż nie w każdym przypadku jest to wykonalne (np . usługa
alizacja usługi
telefoniczna)
5. WARUNKI RYNKOWE
Wymagania prawne w zakresie pro- Wymagania dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do reali5 .1
wadzenia danej zacji usługi np . prowadzenie gazety czy telewizji .
działalności
W związku z tym, że przedsiębiorstwa koncentrują się na swojej podSpecjalizacja
5 .2 przedsiębiorstw stawowej działalności, decydują się na outsourcing m .in . usług zw .
z obsługą informatyczną przedsiębiorstwa .
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Tabela 5.4. Zweryfikowany katalog bodźców rynkowych dla sekcji J
Nr
1 .1
1 .4
1 .5
1 .6
1 .7
1 .9
1 .12
2 .1
2 .3
3 .3

Czynnik
Nowe technologie
Wpływ wiedzy, doświadczenia i umiejętności na jakość usługi
Konkurencja w sektorze
Bariery wejścia na rynek
Lojalność klienta
Obsługa klienta
Siła marek i kompleksowość oferty
Wykwalifikowana kadra
Znaczenie dostarczanych materiałów dla jakości usługi
Kastomizacja usług

5.4. Wskaźniki dojrzałości logistycznej
Jako wskaźniki dojrzałości logistycznej przyjęto traktować w opracowywanej
mapie drogowej poszczególne poziomy dojrzałości Ln, n ϵ {1, 2, 3, 4, 5, 6} .
W ramach zweryfikowanego katalogu bodźców rynkowych (Tabela 5 .4 .) przeprowadzono analizę wpływu bodźców rynkowych (gdzie j – wyraża ocenę wpływu)
na poziomy dojrzałości logistycznej polskich przedsiębiorstw usługowych, zgodnie
z opisem w podrozdziale 3 .3 .
Wyniki badania przeprowadzonego przez autorki opracowania przedstawiono
w postaci macierzy wpływów, w której przeprowadzono krzyżową analizę dotyczącą bodźców rynkowych i poziomów dojrzałości (Tabela 5 .5 .) .
Tabela 5.5. Macierz wpływów: di-Ln
di
Ln
L1
L2
L3
L4
L5
L6

1.1.

1.4.

1.5.

1.6.

0
0
0
3
3
4

3
3
3
3
3
4

1
1
2
4
4
4

1
1
2
2
3
4

1.7. 1.12. 2.1.

4
4
4
4
3
3

0
0
1
2
3
4

2
2
2
4
2
2

2.3.

3.3.

1
1
1
2
4
3

1
1
1
2
3
4
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5.5. Zasoby
W tej części badań, w pierwszej kolejności wyodrębniono zasoby w postaci
narzędzi logistycznych – LAX, które zidentyfikowano jako możliwe do stosowania
przez przedsiębiorstwa usługowe oraz przypisano do każdego z zasobów obszar
aktywności logistycznej, którego zasób dotyczy . Rezultaty przedstawia Tabela 5 .6 .
Choć LMM4SI zakłada, że występuję 5 obszarów aktywności, dla sektora J analizowano 4 obszary . Obszar Zarządzanie magazynem (WM) nie był uwzględniony
w opracowanej mapie drogowej, gdyż jak wynika z badań, 100% badanych przedsiębiorstw z tej sekcji deklaruje, że w przedsiębiorstwach nie występuje miejsce
do składowania materiałów potrzebnych do wykonania usług w przyszłości .
W kolejnym etapie prac przeanalizowano wpływy działań związanych z wykorzystaniem określonych zasobów (narzędzi-LAX) w przedsiębiorstwach usługowych na wskaźniki – Ln, czego efekty prezentuje Macierz wpływów: LAX-Ln
(Tab . 5 .7 .) . Badanie to wykonano z udziałem międzynarodowej grupy ekspertów
(porównaj z podrozdziałem 3 .1 .3 .) .
Zgodnie z metodologią budowy mapy drogowej dla sektora usługowego (T-RM-LMM4SI) w ramach analizy zasobów oddziaływujących na wskaźniki dojrzałości
logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych ostatni krok polegał na normalizacji otrzymanych dotychczas wyników . Celem tego etapu było wyselekcjonowanie
tych zasobów, które mają największą siłę oddziaływania na poziomy dojrzałości
logistycznej w LMM4SI . To od tych zasobów, przedsiębiorstwa usługowe powinny
zacząć drogę do dojrzałości logistycznej . Wynik końcowy stanowi efekt przeprowadzonej normalizacji, co gwarantuje porównywalność wyników .
Jak wskazuje przyjęta metodologia (patrz podrozdział 3 .4 .), selekcji zasobów
dokonano oddzielnie dla każdego obszaru aktywności logistycznej wykazanej przez
badaną sekcję usług, tj . J – Informacja i komunikacja . Na tej podstawie opracowano adekwatną liczbę map drogowych techniką roadmappingu technologicznego .
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Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP)
EDI
RFID
Zakupy przez internet
Dostawy przez internet
Truck&Tracing
WiFi

Utrzymywanie długotrwałych relacji z dostawcą
Obliczanie kosztów zamawiania
Obliczanie kosztów utrzymania zapasów
Planowanie Sprzedaży i Produkcji (S&OP)
Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw
Mapowanie strumienia wartości (VSM)
Dystrybucja wielokanałowa
Zamówienie strategiczne
Audyt zarządzania łańcuchem dostaw
CPFR

Obliczanie wielkości generowanych emisji zanieczyszczeń
przez środki transportu
Ocena dostawcy usług transportowych z wykorzystaniem
różnorodnych kryteriów
KPI w zakresie pomiaru transportu
Prognozowanie popytu

Audyt transportu dot . infrastruktury

Obszar
02
Zarządzanie transportem (TM)
PM01 Pomiar zmienności popytu
SCD01 System przeglądu okresowego

TM04 Roczna inwentaryzacja zapasów
TM05 Krzywa zależności poziomu zapasów i wielkości obrotu do
planowania magazynów w sieci
TM06 Prawo pierwiastka kwadratowego

ID
Narzędzia logistyczne
TM01 Analiza Pareto w zakresie zarządzania zapasami
TM02 Inwentaryzacja okresowa stanu zapasów
TM03 Obliczanie wielkość zamówień od dostawców

System oparty na poziomie informacyjnym
SCD02 Ekonomiczna wielkość dostawy (EOQ),
SCD03 Zarządzanie zapasami części zamiennych
SCD04 Planowanie potrzeb materiałowych (ang . MRP)
SCD05 Audyt w obszarze zarządzania zapasami
SCD06 Skład konsygnacyjny
SCD07 Określenie optymalnego okresu zamawiania
SCD08
SCD09 Obliczanie Zapasu Zabezpieczającego
SCD10 VMI lub CMI
SCD11 Identyfikacja i usuwanie zapasu nadmiernego
05 Rozwiązania IT (IT)
M01 Bluetooth
IT01 NFC
IT02 Z-WAVE
IT03 Smartphone
IT04 Wirtualna chmura danych
IT05 Aplikacja mobilne
IT06

04
Łańcuch dostaw i dystrybucja
(SCD)

Narzędzia logistyczne
Kalkulacja stawek przewozowych i opłat
Wykorzystanie systemu TMS
Obliczanie zapotrzebowania na usługi transportowe z uwzględnieniem wielkości ładunku i możliwości
przewozowych

Obszar

03
Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami
(SIM)

Tabela 5.6. Kategoryzacja zasobów w przedsiębiorstwach usługowych

IT07
IT08
IT09
IT10
IT11
IT12

SIM16
SIM17
SIM18

SIM09
SIM10
SIM11
SIM12
SIM13
SIM14
SIM15

SIM07
SIM08

SIM06

SIM04
SIM05

ID
SIM01
SIM02
SIM03

5. Mapa drogowa dla wybranej sekcji przedsiębiorstw usługowych
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Tabela 5.7. Macierz wpływów: LAX –Ln
Ln
LAX
TM01
TM02
TM03
TM04
TM05
TM06
PM01
SIM01
SIM02
SIM03
SIM04
SIM05
SIM06
SIM07
SIM08
SIM09
SIM10
SIM11
SIM12
SIM13
SIM14
SIM15
SIM16
SIM17
SIM18

L1

L2

L3

L4

L5

L6

0,10
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,25
0,40
0,55
0,45
0,45
0,15
0,15
0,10
0,00
0,20
0,50
0,25
0,20
0,30
0,15
0,35
0,35
0,05
0,25

0,10
0,00
0,40
0,35
0,00
0,00
0,05
0,25
0,15
0,15
0,25
0,25
0,15
0,20
0,25
0,20
0,10
0,25
0,20
0,25
0,15
0,15
0,20
0,15
0,20

0,15
0,00
0,35
0,30
0,00
0,05
0,10
0,25
0,25
0,30
0,10
0,40
0,55
0,20
0,40
0,20
0,05
0,20
0,35
0,35
0,35
0,25
0,15
0,40
0,20

0,35
0,50
0,20
0,05
0,40
0,50
0,20
0,10
0,00
0,10
0,20
0,15
0,10
0,30
0,30
0,25
0,25
0,10
0,10
0,00
0,15
0,10
0,10
0,10
0,15

0,25
0,30
0,05
0,00
0,35
0,25
0,30
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,05
0,15
0,05
0,20
0,10
0,00
0,15
0,10
0,10
0,30
0,15

0,05
0,20
0,00
0,00
0,25
0,20
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,10
0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
0,10
0,05
0,05
0,10
0,00
0,05

Ln
LAX
SCD01
SCD02
SCD03
SCD04
SCD05
SCD06
SCD07
SCD08
SCD09
SCD10
SCD11
IT01
IT02
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07
IT08
IT09
IT10
IT11
PM02
IT12

L1

L2

L3

L4

L5

L6

0,00
0,05
0,30
0,15
0,05
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00

0,15
0,05
0,20
0,15
0,15
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00

0,15
0,05
0,25
0,15
0,45
0,00
0,25
0,30
0,35
0,00
0,00
0,30
0,25
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00

0,50
0,60
0,15
0,25
0,20
0,55
0,50
0,15
0,20
0,80
0,75
0,20
0,20
0,15
0,10
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,15
0,00

0,20
0,25
0,00
0,20
0,05
0,25
0,25
0,25
0,15
0,20
0,20
0,25
0,30
0,55
0,55
0,50
0,40
0,40
0,30
0,10
0,50
0,40
0,10
0,45

0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,20
0,00
0,20
0,10
0,00
0,05
0,15
0,15
0,30
0,35
0,20
0,60
0,60
0,70
0,90
0,50
0,55
0,05
0,55

5.5.1. Zasoby wpływające na dojrzałość logistyczną dla obszaru Zarządzanie
transportem (TM)
Zgodnie z przyjętą metodologią wyniki końcowe normalizacji zostały podzielone na 6 przedziałów klasowych, co obrazuje Tabela 5 .8 .
Tabela 5.8. Przedziały klasowe dla obszaru TM
przedział klasowy
4,38
5,40
5,40
6,42
6,42
7,44
7,44
8,47
8,47
9,49
9,49
10,00

100

liczba jednostek
6
2
0
1
0
4

liczność skumulowana
6
8
8
9
9
13

udział %
46,15%
61,54%
61,54%
69,23%
69,23%
100,00%

5. Mapa drogowa dla wybranej sekcji przedsiębiorstw usługowych

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że cztery narzędzia
mają wysoki wpływ na dojrzałość logistyczną w obszarze Zarządzania transportem, a zatem stanowią zasoby krytyczne . Są to:
– TM02 Wykorzystanie systemu TMS;
– TM05 Obliczanie wielkości generowanych emisji zanieczyszczeń przez środki
transportu;
– TM06 Ocena dostawcy usług transportowych z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów;
– PM01 KPI w zakresie pomiaru transportu .
Wyselekcjonowane zasoby stanowią 57% wszystkich narzędzi logistycznych
w obszarze TM traktowanych jako zasoby przedsiębiorstwa determinujące wskaźniki dojrzałości logistycznej, czyli poziomy dojrzałości logistycznej .
Stosowanie wskazanych narzędzi zwiększa prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo osiągnie wyższą dojrzałość logistyczną przy wykorzystaniu bodźców
rynkowych .

5.5.2. Zasoby wpływające na dojrzałość logistyczną dla obszaru Zaopatrzenie
i zarządzanie zapasami (SIM)
Zgodnie z przyjętą metodologią wyniki końcowe normalizacji zostały podzielone na 6 przedziałów klasowych, co obrazuje Tabela 5 .9 .
Tabela 5.9. Przedziały klasowe dla obszary SIM
przedział klasowy
6,38
7,04
7,04
7,70
7,70
8,35
8,35
9,01
9,01
9,67
9,67
10,00

liczba jednostek
2
3
3
6
3
1

liczność skumulowana
2
5
8
14
17
18

udział %
11,11%
27,78%
44,44%
77,78%
94,44%
100,00%

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że tylko jedno narzędzie ma wysoki wpływ na dojrzałość logistyczną w obszarze Zaopatrzenie i zarządzanie zapasami i jest to:
– SIM07 Pomiar zmienności popytu .
Wyselekcjonowany zasób stanowi 6% wszystkich narzędzi logistycznych w obszarze SIM traktowanych jako zasoby przedsiębiorstwa determinujące wskaźniki
dojrzałości logistycznej, czyli poziomy dojrzałości logistycznej .
101

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

Stosując to narzędzie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo
osiągnie wyższą dojrzałość logistyczną przy wykorzystaniu bodźców rynkowych .

5.5.3. Zasoby wpływające na dojrzałość logistyczną dla obszaru Łańcuch dostaw i dystrybucja (SCD)
Zgodnie z przyjętą metodologią wyniki końcowe normalizacji zostały podzielone na 6 przedziałów klasowych, co obrazuje Tabela 5 .10 .
Tabela 5.10. Przedziały klasowe dla obszary SCD.
przedział klasowy
5,66
6,45
6,45
7,24
7,24
8,03
8,03
8,82
8,82
9,61
9,61
10,00

liczba jednostek
6
1
2
3
2
2

liczność skumulowana
6
7
9
12
14
16

udział %
37,50%
43,75%
56,25%
75,00%
87,50%
100,00%

Na podstawie przeprowadzonej analizy wytypowano dwa narzędzia traktowane jako zasoby krytyczne, mające wysoki wpływ na dojrzałość logistyczną w obszarze Łańcucha dostaw i dystrybucji, takie jak:
– SCD 06 Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw,
– SCD11 CPFR, (z ang . Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), czyli wspólne praktyki biznesowe w zakresie planowania, prognozowania i uzupełniania zapasów .
Wyselekcjonowane zasoby stanowią 18% wszystkich narzędzi logistycznych
w obszarze SCD, traktowanych jako zasoby przedsiębiorstwa determinujące
wskaźniki dojrzałości logistycznej, czyli poziomy, których stosowanie zwiększa
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez przedsiębiorstwa usługowe z sekcji J wyższej dojrzałości logistycznej przy wykorzystaniu bodźców rynkowych .

5.5.4. Zasoby wpływające na dojrzałość logistyczną dla obszaru Rozwiązania IT (IT)
Zgodnie z przyjętą metodologią wyniki końcowe normalizacji zostały podzielone na 6 przedziałów klasowych, co obrazuje Tabela 5 .11 .
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Tabela 5.11. Przedziały klasowe dla obszary IT
przedział klasowy
5,04
5,94
5,94
6,85
6,85
7,75
7,75
8,65
8,65
9,55
9,55
10,00

liczba jednostek
1
0
2
1
4
5

liczność skumulowana
1
1
3
4
8
13

udział %
7,69%
7,69%
23,08%
30,77%
61,54%
100,00%

Przeprowadzona analiza pozwoliła wyselekcjonować 5 narzędzi, traktowanych
jako zasoby krytyczne, mających wysoki wpływ na dojrzałość logistyczną w obszarze Rozwiązań IT . Są to:
– IT06 WiFi,
– IT07 Bluetooth,
– IT08 NFC, (z ang . Near Field Communication), czyli bezdotykowa i bezprzewodowa technologia komunikacyjna wykorzystująca fale radiowe w celu
udostępniania cyfrowych informacji i wysyłania ich na odległość około 20
centymetrów .
– IT09 Z-WAVE, czyli protokół bezprzewodowy służący do połączenia w jedną,
zdalnie sterowaną sieć wykorzystywany w systemach inteligentnego zarządzania budynkiem,
– IT12 Aplikacje mobilne .
Wyselekcjonowane zasoby stanowią 38% wszystkich narzędzi logistycznych
w obszarze IT, traktowanych jako zasoby przedsiębiorstwa determinujące wskaźniki dojrzałości logistycznej, czyli poziomy, których stosowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia przez przedsiębiorstwa usługowe z sekcji J wyższej
dojrzałości logistycznej przy wykorzystaniu bodźców rynkowych .

5.6. Rysowanie mapy drogowej – T-RM-LMM4SI
W ramach tego etapu zweryfikowano dane z poprzednich etapów dotyczących
rynku, wskaźników oraz zasobów . Celem było przedstawienie wszystkich komponentów: bodźców rynkowych, wskaźników oraz zasobów na jednej mapie .
Zazwyczaj na mapie drogowej zgodnie z zasadami techniki roadmappingu
technologicznego dodawana jest również oś czasu . W analizowanym przypadku autorzy uznali po przeprowadzeniu burzy mózgów, że dodanie linii czasu do
zaprezentowanej mapy jest niezasadne . Fakt ten uzasadniono tym, że każde
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przedsiębiorstwo może być na różnym poziomie dojrzałości logistycznej w momencie badania .
Efektem przeprowadzonych prac jest mapa drogowa, zaprezentowana na
Rys . 5 .1 .

Rysunek 5.1. Mapa drogowa dla dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego
z sekcji J

W zaproponowanym podejściu przeanalizowano bodźce rynkowe istotne dla
przedsiębiorstw usługowych w Polsce, które w bezpośredni sposób oddziaływają
na poziomy dojrzałości (PULL) . Bodźce rynkowe tworzą pierwszą warstwę mapy .
Bodźce mają wpływ na wskaźniki - Ln . W środkowej warstwie znalazły się poziomy dojrzałości logistycznej, na które oddziaływają zasoby – LAX (PUSH) . Poprzez
stosowanie odpowiednich narzędzi logistycznych przedsiębiorstwo może podnieść
poziom dojrzałości logistycznej . Na mapie przedstawiono relacje i kierunek wpływów między zasobami a wskaźnikami .
Z uwagi na zachowanie czytelności mapy nie pokazano wszystkich relacji na
mapie pomiędzy warstwami . Wskazano tylko relacje o największej sile odziaływania zarówno w układzie di-Ln jak i LAX-Ln .
Kolorem czerwonym wskazano odziaływania PUSH i PULL tylko na L6, oznaczające osiągnięcie dojrzałości logistycznej .
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Załącznik 1
Badanie poziomu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych
Badanie ankietowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki,
nr wniosku 2016/21/D/HS4/02116

Ankieta skierowana jest do polskich przedsiębiorstw usługowych z różnych branż,
o różniej wielkości zatrudnienia i różnym kapitale oraz formie prawnej prowadzonej
działalności gospodarczej.
Celem ankiety jest pozyskanie wiedzy na temat poziomu organizacyjnego przedsiębiorstwa wskazującego, w jakim zakresie inżyniera logistyczna wykorzystywana jest
w obszarach planowania, zaopatrzenia, magazynowania, dostaw i zwrotów w przedsiębiorstwach usługowych.
Na tej podstawie scharakteryzowany zostanie poziom dojrzałości logistycznej polskich
przedsiębiorstw usługowych.
Badania mają charakter anonimowy, a wyniki zostaną upublicznione w ujęciu zbiorczym, w czasopismach naukowych o zasięgu polskim i światowym.
Dziękujemy za poświęcony czas.
Dr inż. Karolina Werner-Lewandowska
Dr inż. Monika Kosacka – Olejnik
Politechnika Poznańska
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
karolina.werner@put.poznan.pl
monika.kosacka@put.poznan.pl
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Narzędzie
ID

można wskazać tylko 1 odpowiedź
Czy przedsiębiorstwo stosuje narzędzie? Narzędzie nie jest znane
w przedsiębiorstwie
TAK
NIE

Pytanie filtrujące nr 1:
Czy w przedsiębiorstwa występuje miejsce do składowania materiałów potrzebnych do wykonania usług w przyszłości?
Jeśli odp . TAK, to pytania od 1 do 14
Jeśli odp . NIE – przejść do pytania 15 i dalszych
1 Analiza/Reguła Pareto/20/80 w obszarze magazynowania
WM01
2 Wybór urządzeń do składowania (np . regał, rodzaj palety) na podstawie
WM02
różnych kryteriów
3 Wybór urządzeń do manipulowania materiałami (ang . material handling
WM03
equipment – MHE) np . wózek widłowy na podstawie różnych kryteriów
4 Wybór lokalizacja magazynu (uwzględnienie czynników: środowiskowych,
infrastrukturalnych, charakterystyki siły roboczej, rynku, makrootoczeWM04
nia w tym uwarunkowań prawnych, polityki rządowej, itp ., czynniki
ekonomiczne)
5 Kalkulacja przestrzeni magazynu (np . obliczanie liczby doków, obliczanie
WHM05
liczby palet)
6 Oznakowanie miejsc składowania
WM06
7 Audyt magazynu oraz operacji w procesie magazynowania
WM07
8 5S w magazynie, identyfikowanie strat (Muda) w procesie magazynowania WM08
9 Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (w tym: MRPII)
WM09
10 Przeplatanie zadań celem minimalizacji operacji transportu w magazynie
WM10
11 Wykorzystanie systemu WMS (System zarządzania magazynem)
WM11
12 Ocena magazynu pod względem innowacyjności rozwiązań
WM12
13 Ocena ryzyka w magazynie (w tym ryzyka zawodowego)
WM13
14 Inicjatywy w obszarze magazynowania na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ochrony środowiska (np . alternatywne metody wytwa- WM14
rzania energii współdzielenie pojazdów między pracowników, sadzenie
drzew)
15 Outsourcing magazynowania przez operatora 3PL lub 4PL
WM15

No

SEKCJA I

Dojrzałość logistyczna przedsiębiorstw usługowych

Narzędzie
ID

Pytanie filtrujące nr 2:
Czy do realizacji usługi wykorzystywane są środki transportu?
Jeśli odp . TAK, przejść do pytania filtrujące nr 3
Jeśli odp . NIE – przejść do pytania filtrujące nr 4
16 Kalkulacja stawek przewozowych i opłat
TM01
17 Systemu zarządzania transportem (ang . TMS)
TM02
zapotrzebowania na usługi transportowe z uwzględnieniem
18 Obliczanie
TM03
wielkości ładunku i możliwości przewozowych
19 Audyt transportu dot . infrastruktury
TM04
Obliczanie
wielkości
generowanych
emisji
zanieczyszczeń
przez
środki
20 transportu
TM05
Pytanie filtrujące nr 3:
Czy przedsiębiorstwo posiada własną flotę samochodów?
Jeśli odp . TAK, to pytania 16-20
Jeśli odp . NIE, to pytanie 21
dostawcy usług transportowych z wykorzystaniem różnorodnych
21 Ocena
TM06
kryteriów,
Pytanie filtrujące nr 4:
Czy przedsiębiorstwo gromadzi materiały potrzebne do wykonania usług w przyszłości?
Jeśli odp . TAK, to pytania od 22 do 39
Jeśli odp . NIE przejść do pytania 40 i dalszych
22 Analiza Pareto w zakresie zarządzania zapasami
SIM01
23 Inwentaryzacja okresowa stanu zapasów
SIM02
24 Obliczanie wielkość zamówień od dostawców
SIM03
Roczna
inwentaryzacja
zapasów
25
SIM04
Krzywa
zależności
poziomu
zapasów
i
wielkości
obrotu
do
planowania
26 magazynów w sieci
SIM05
27 Prawo pierwiastka kwadratowego
SIM06
28 Pomiar zmienności popytu
SIM07

No

Czy przedsiębiorstwo stosuje narzędzie? Narzędzie nie jest znane
w przedsiębiorstwie
TAK
NIE
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51

50

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

38

29
30
31
32
33
34
35
36
37

No

System przeglądu okresowego
System oparty na poziomie informacyjnym
Ekonomiczna wielkość dostawy (EWD/EWZ)
Zarządzanie zapasami części zamiennych
Planowanie potrzeb materiałowych (ang . MRP)
Audyt w obszarze zarządzania zapasami
Skład konsygnacyjny
Określenie optymalnego okresu zamawiania
Obliczanie Zapasu Zabezpieczającego
Zarządzanie zapasami przez dostawcę (ang . VMI) lub wspólne zarządzanie
zapasami (ang . CMI)
Identyfikacja i usuwanie zapasu nadmiernego
Prognozowanie popytu
Utrzymywanie długotrwałych relacji z dostawcą
Obliczanie kosztów zamawiania
Obliczanie kosztów utrzymania zapasów
Planowanie sprzedaży i operacji (ang . S & OP)
Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw
Mapowanie procesów oparte na czasie
Dystrybucja wielokanałowa
Zamówienie strategiczne
Audyt zarządzania łańcuchem dostaw
Koncepcja wspólnego z dostawcami i odbiorcami planowania, prognozowania oraz uzupełniania zapasów – CPFR
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang . ERP)

Narzędzie

M07

SCD11

SIM18
SCD01
SCD02
SCD03
SCD04
SCD05
SCD06
SCD07
SCD08
SCD09
SCD10

SIM17

SIM08
SIM09
SIM10
SIM11
SIM12
SIM13
SIM14
SIM15
SIM16

ID

Czy przedsiębiorstwo stosuje narzędzie? Narzędzie nie jest znane
w przedsiębiorstwie
TAK
NIE
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Narzędzie

Wskaźniki dotyczące pomiaru transportu
KPIs w obszarze magazynowania
Automatyczna wymiana danych i dokumentów (ang . EDI)
Technika wykorzystująca fale radiowe do przesyłania danych (ang . RFID)
Zakupy przez internet
Dostawy przez internet
System śledzenia drogi przesyłki Truck&Tracing
WiFi
Bluetooth
Standard komunikacji bliskiego pola (ang . NFC, Near Field Communication), który umożliwia bezprzewodową wymianę danych na odległość
Protokół Z-WAVE
Smartfon
Wirtualna chmura danych
Aplikacje zainstalowane w komputerach, smartfonach, tabletach ułatwiające zarządzania przedsiębiorstwem

Czy przedsiębiorstwo należy do międzynarodowego koncernu?
IV . Czy przedsiębiorstwo posiada kapitał wyłącznie polski?
V . Czy prowadzona działalność to usługa franczyzowa?
VI . Proszę podać klasyfikację przedsiębiorstwa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

I . Ile osób zatrudnionych jest w badanym przedsiębiorstwie?
II . Jaka jest podstawowa usługa świadczona przez przedsiębiorstwo?

SEKCJA II

65

62
63
64

61

52
53
54
55
56
57
58
59
60

No

<10

11-50

TAK

51-250

NIE

>251

Czy przedsiębiorstwo stosuje narzędzie? Narzędzie nie jest znane
w przedsiębiorstwie
TAK
NIE

Przedsiębiorstwo 1-osobowe

IT12

IT09
IT10
IT11

IT08

PM01
PM02
IT01
IT02
IT03
IT04
IT05
IT06
IT07

ID
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