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Wprowadzenie
Jak inwestuje się w automatykę magazynową 
w magazynach polskich firm?

Automatyka magazynowa 
wciąż jest jeszcze mało po-
pularna w Polsce. Pokutuje 

przekonanie, że to bardzo drogie 
i w efekcie nieopłacalne rozwiązanie, 
a wiele firm nie ma odpowiednich 
kompetencji, aby dokładnie policzyć 
korzyści płynące z zastosowania zauto-
matyzowanych rozwiązań. Z drugiej 
strony większość tych, którzy podjęli 
się złożonej inwestycji, jest bardzo 
zadowolona z efektów – nawet, jeśli 
wskazują na niedociągnięcia kon-
cepcji, które widać obecnie z pozycji 
doświadczenia.

Postanowiliśmy zbadać, jak wyglą-
da polski krajobraz wdrożeń automa-
tyki magazynowej, ubrać go w dane 
statystyczne i otworzyć w ten sposób 
dyskusję wewnątrz firm, w zarządach 
oraz pomiędzy logistyką a innymi 
działami, opartą na faktach – jakimi 
środkami, stawianymi sobie pytaniami 
biznesowymi i logistycznymi wyzwa-
niami można osiągnąć właściwe efekty 
z wdrożenia, aby móc podejmować 
racjonalne i oparte na rzetelnych 
wyliczeniach decyzje w tym zakresie. 

„Automatyka magazynowa 
– praktyczne doświadczenia pol-
skich firm” to czwarte ogólnopolskie 

badanie zrealizowane w cyklu Pa-
nel Polskich Menedżerów Logistyki, 
w skrócie PPML. 

Jest to niekomercyjny projekt firmy 
Logisys Sp. z o. o., w ramach którego 
menedżerowie logistyki w polskich 
firmach mogą dzielić się swoim do-
świadczeniem związanym ze stanem 
zarządzania logistyką w krajowych 
przedsiębiorstwach. 

Jest to unikalne przedsięwzięcie, 
dzięki któremu menedżerowie od-
powiedzialni za logistykę oraz ich 
przełożeni będą lepiej przygotowa-
ni do podejmowania dyskusji, jaki 
potencjał i jakie wymierne korzyści 
niesie za sobą automatyzowanie 
procesów magazynowych.

W niniejszym raporcie prezentujemy 
wyniki badania. Zapraszam do lektury, 
własnej analizy i dyskusji, również mniej 
formalnie na: www.blogistyka.pl

Bartosz Jacyna
Partner zarządzający Logisys Sp. z o.o

bartosz.jacyna@logisys.pl
694 427 596
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Streszczenie

r aport z IV edycji badań Panel Polskich Menedże-
rów Logistyki został opracowany na podstawie 
danych z odpowiedzi 267 respondentów – osób 

odpowiedzialnych za logistykę w polskich przedsię-
biorstwach.

Spośród wszystkich badanych firm aż 59% do tej pory 
nie rozpatrywało ani nie wdrożyło w swoich magazynach 
automatyki i jest ich ok. 3 razy więcej niż firm, które 
zrealizowały tę inwestycję, bądź są w jej trakcie. Najczęst-
szym powodem, z jakiego nie rozpatruje się wdrożenia 
rozwiązań automatyki w magazynach, jest mała skala lub 
rodzaj operacji magazynowych. Przedsiębiorstwa, które 
rozpatrywały lub są aktualnie w trakcie podejmowania 
decyzji o wdrożeniu automatyki stanowią 19% całości. 
Pozostałe firmy (18%) to takie, które wdrożyły u siebie 
automatykę lub też są w trakcie takiej inwestycji.

Najczęściej rozpatrywanym  i wdrażanym rodzajem 
przedsięwzięcia automatyki są automatyczne strefy skła-
dowania z urządzeniami klasy AS/RS oraz automatyczne 
systemy transportu wewnętrznego. Spośród firm, które 
rozpatrują  inwestycje w automatykę, ostatecznie aż 41% 
rezygnuje z tego pomysłu. Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy jest zbyt duży koszt przedsięwzięcia jak na 
warunki firmy. 

W zdecydowanej większości przypadków, decyzję 
biznesową o przedsięwzięciu automatyki podejmuje 
zarząd. Za merytoryczną stronę tej decyzji odpowiadają 
jednak przede wszystkim szefowie logistyki (43%). Do 
najczęściej wskazywanych czynników utrudniających 
podjęcie decyzji należą: niewystarczająca wiedza do-
tycząca możliwych rozwiązań oraz brak doświadczenia 
w tym zakresie.

Operacyjną odpowiedzialność za realizajcę przed-
sięwzięcia najczęściej ponoszą szefowie logistyki (39%). 

W prawie połowie przypadków czas wdrożenia trwał 
dłużej, niż przewidywał plan.

Szacowany budżet inwestycji automatyki magazy-
nowej jest bardzo zróżnicowany. Uwagę zwraca jednak 
fakt , że w 1/5 przypadków przekracza on 5 mln złotych. 
Jednocześnie w niemal co trzecim przypadku respondenci 
zadeklarowali, iż budżet został przekroczony.

Współpraca z dostawcami rozwiązań automatyki 
magazynowej w znacznej większości przypadków została 
oceniona wysoko, zarówno na etapie ofertowania, jak 
i wdrażania przedsięwzięcia. Jeśl chodzi o bariery, które 
utrudniają tę współpracę, na etapie ofertowania najczę-
ściej wskazana została niepewność co do optymalności 
przygotowanego przez dostawcę rozwiązania oraz 
niepewność co do istnienia kosztów ukrytych. Z kolei 
podczas wdrażania najczęstszą przeszkodą okazały się 
być dodatkowe opłaty związane z późniejszymi mody-
fikacjami wdrożenia.

Chociaż większość badanych stwierdziła, że  efekty 
inwestycji były zgodne z planami i oczekiwaniami, to była 
też  istotna grupa (13%), która oceniła efekty jako niższe 
od oczekiwanych. Najczęściej wskazywaną przeszkodą, 
która może utrudniać osiąganie optymalnych efektów 
była konieczność dokonania nieplanowanych zmian 
w organizacji i procesach logistycznych.
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Inwestycja w automatykę 
magazynową 
w polskich 
przedsiębiorstwach

Zainteresowanie przedsięwzięciem automatyki magazynowej wśród polskich firm 
jest w niniejszym raporcie kluczową kwestią, która stanowi punkt wyjścia do ana-
liz w dalszych częściach raportu. Pytanie to zostało postawione w celu zbadania, 
jaki procent firm rzeczywiście wdrożył rozwiązania mieszczące się pod pojęciem 
automatyki magazynowej, jaki odsetek firm rozważał lub aktualnie rozważa tego 
typu inwestycje oraz  jaka część z nich takiego rozwiązania do tej pory nie wzięła 
nawet pod uwagę. 
Rozdział ten przedstawia rozkład stopnia zainteresowania inwestycją w automatykę 
magazynową w polskich przedsiębiorstwach oraz rozkład powodów, z jakich firmy 
nie zastanawiają się nad zastosowaniem automatyki w swoich magazynach.
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Stopień zainteresowania 
automatyką magazynową

19% badanych firm w polsce rozpatruje (lub rozpatrywało) 
wdrożenie automatyki magazynowej, zaś 18% zdecydowało 
się na realizację przedsięwzięcia

Spośród badanych firm,  większość 
nie była do tej pory zaintereso-
wana wdrożeniem automatyki 

w swoich magazynach. Jednak prawie 
1/5 uczestników badania zadeklarowała, 
że w ich firmach wdrożono automatykę 
magazynową lub aktualnie realizuje się 
takie przedsięwzięcie. Podobny jest od-
setek respondentów, którzy stwierdzili, 
że taka decyzja była brana pod uwagę. 

Duże firmy (powyżej 250 pracow-
ników) znacznie częściej rozpatrują 
wdrożenie automatyki oraz decydują 

się na realizację takich inwestycji niż 
firmy małe i średnie. Można zauważyć 
prostą zależność, iż wraz z wielkością 
firmy rośnie stopień zainteresowania 
automatyzacją pracy magazynu.

Spośród firm, które zdecydowały się 
na wdrożenie automatyki największą 
grupę stanowią firmy produkcyjne 
(39%). Liczną kategorią są również firmy 
dystrybucyjne. 

Z kolei, śledząc zależność pomiędzy 
stopniem zainteresowania wdrożeniem 
automatyki a korzystaniem z doradztwa 

z logistycznego, można zauważyć, że 
aż 61% firm, które nie rozpatrywały ani 
nie wdrożyły automatyki magazynowej, 
nie korzystały również z doradztwa 
logistycznego. Dla porównania, wśród 
firm, które prezentują wysoki stopień 
zainteresowania wdrożeniem automatyki, 
odsetek ten spada do 49%, co może 
świadczyć, iż firmy, które korzystają 
z doradztwa zewnętrznych konsultan-
tów, są bardziej skłonne inwestować 
w automatykę magazynową.
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Wykres 2.
Stopień zaintereSowania automatyką magazynową a wielkość firmy
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Źródło: badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=267
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Rozpatrywano lub rozpatruje się wdrożenie automatyki maga-
zynowej (ale tego nie uczyniono) w ciągu ostatnich 5 lat

Wdrożono automatykę magazynową w ciągu ostatnich 5 lat

Nie wdrożono automatyki magazynowej w ciągu ostatnich 
5 lat, ale użytkowane i rozwijane jest starsze wdrożenie

Nasza firma jest właśnie w trakcie wdrożenia automatyki 
magazynowej

Inne

Wykres 1.
Stopień zaintereSowania wdrożeniem automatyki magazynowej
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Wykres 3.
Stopień zaintereSowania wdrożeniem a korzyStanie z doradztwa 

logiStycznego
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łukASz kAńtoch
Prezes Zarządu
ISL Innowacyjne Systemy 
Logistyczne Sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonego badania nie są dla nas zaskakujące,  bowiem 
podobne przełożenie zauważamy wśród naszych obecnych i potencjalnych 
klientów, którzy zdecydowali się bądź już zaplanowali zakup automatycz-
nych regałów Lean-Lift czy Rotomat. Z doświadczenia wiemy, że duże firmy 
znajdują więcej obszarów do automatyzacji, często naśladując zachodnie 
wzorce z firm „matek”,  ale też skala ich działalności wymaga automatyzacji, 
by przy zwiększonych wolumenach zachować tę sama jakość  i powtarzalność 
procesów. Jednakże obserwujemy co raz większe zainteresowanie  szcze-
gólnie „elastyczną automatyką” ( tzn. taką , którą można łatwo wdrożyć, 
jest modułowa, można rozbudowywać etapami i może dostosować się 
do zmiennych towarów pod względem np. rozmiarów. Przykładem jest 
regał  Lean-Lift.) wśród przedsiębiorstw małych i średnich. Okazuje się, że 
takie zastosowania jak w kompletacji czy składowanie na produkcji , ale 
także magazyny pomocnicze jak narzędziownie, magazyn etykiet, części 
zamiennych  jest na tyle opłacalne, że inwestują również mali przedsiębiorcy, 
dodatkowo  wsparci środkami z funduszy EU.  

Przed nami, jako firmie zajmującej się tylko automatyką magazynowa 
od ponad 10 lat,  stoi również odpowiedzialne zadanie edukacyjne, że 
automatyka obecnie to już bardzo elastyczna technologia o wielu zastoso-
waniach. Często brak wiedzy i nawet szansy porównania z innymi bardziej 
„tradycyjnymi” rozwiązaniami powoduje, że ta popularność wymaga cią-
głych przykładów dobrych i opłacalnych wdrożeń, których dzisiaj możemy 
powiedzieć  z perspektywy ISL, mamy prawdopodobnie w każdej branży.

Tak Nie Nie wiem/nie dotyczy
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Powody, z jakich nie rozpatruje 
się wdrożenia automatyki 
magazynowej

najczęściej wskazywanym powodem, z jakiego nie rozpatruje się 
wdrożenia rozwiązań automatyki w magazynach, jest mała skala 
lub rodzaj operacji magazynowych.

patrząc na zdecydowaną przewagę 
firm niezainteresowanych wdro-
żeniem automatyki, pierwszym 

pytaniem jakie się nasuwa, to pytanie 
o przyczynę takiego stanu rzeczy. Najczę-
ściej wskazywanym przez respondentów 

powodem jest mała skala, bądź też rodzaj 
operacji magazynowych w firmie, które 
to wykluczają automatyzację tamtejszych 
magazynów. Inną istotną barierą jest fakt, 
że automatyka magazynowa wiąże się ze 
zbyt dużymi kosztami, jak na warunki ich 

firm. Te dwie kwestie, dające łącznie 94% 
odpowiedzi, mogą świadczyć o braku 
gotowości badanych firm na przyjęcie 
takich rozwiązań, zarówno pod względem 
ekonomicznym, jak i skali realizowanych 
inwestycji.
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Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=136 (odfil-
trowano firmy, które rozpatrywały oraz wdrożyły automatykę magazynową)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej 
niż jednej odpowiedzi.

67%

27%

7%

3%

1%

13%

Wykres 4.
powody z jakich nie rozpatruje Się wdrożenia automatyki magazynowej

Mała skala / rodzaj operacji magazynowych 
w naszej firmie wyklucza automatyzację

Automatyka magazynowa jest zbyt kosztowna 
jak na warunki naszej firmy

Nasza firma nie znajduje się w optymalnej sy-
tuacji ekonomicznej, by móc rozpatrywać tego 

typu inwestycje

Osoby decyzyjne w naszej firmie nie mają 
wystarczającej świadomości co do możliwości 

automatyzacji

Osoby decyzyjne w naszej firmie nie mają 
wystarczającej świadomości co do korzyści 

z automatyzacji

Inne

mArcin BAłtoWSki
Specjalista ds. Logistyki i Zakupów
Biella Szydlowiec Sp. z o. o.

W dobie kryzysu wiele firm ogranicza większe inwestycje do minimum, 
zarówno jeśli chodzi o  magazyny, jak i  inne obszary. Nakłady finansowe 
ograniczają się w zasadzie do utrzymywania stanu zapewniającego płynną 
produkcję i przepływ towarów, niż skupiać się na rozwoju czy rozbudowie. 

Wdrożenie automatyki magazynowej wiąże się z dużymi nakładami 
finansowymi, przede wszystkim na dostosowanie obecnych magazynów 
(poprzez rozbudowę lub przebudowę) do warunków pozwalających na 
montaż nowych urządzeń i osprzętu. Do takiego wyposażenia zaliczyć 
trzeba m.in.: regały automatyczne, sortery, systemy transportowe czy 
w końcu systemy informatyczne do zarządzania pracą tych urządzeń. 
Kolejnymi nakładami finansowymi są koszty obsługi technicznej i serwisu 
tego wyposażenia w przyszłości. Skala takich inwestycji bardzo często 
przekracza skalę przeprowadzanych operacji w wielu magazynach i jest 
zbyt kosztowna jak na warunki ekonomiczne wielu firm.
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Rozpatrywanie decyzji 
o wdrożeniu 
automatyki 
magazynowej

Chcąc przewidzieć trend potencjalnych zmian w zainteresowaniu przedsięwzię-
ciem automatyki, wszystkich respondentów, którzy zdeklarowali, że rozpatrują takie 
przedsięwzięcie, zapytano o to, jakiego to rodzaju przedsięwzięcia, a także o status 
decyzji i jej  powody.
Automatyka magazynowa została zdefiniowana na potrzeby raportu jako nastę-
pujący zakres  rozwiązań wdrażanych w magazynach: strefy składowania z urzą-
dzeniami klasy AS/RS, automatyczne systemy transportu wewnętrznego, sortery, 
automatyczne paletyzery, automatyczne systemy kompletacji zamówień, wózki 
samojezdne klasy AGV/LGV oraz inne.
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Zakres rozpatrywanych 
rozwiązań

najczęściej rozpatrywanym rodzajem przedsięwzięcia 
automatyki magazynowej są strefy składowania 
z urządzeniami klasy AS/rS.

Aż 41% odpowiedzi wskazywało, 
że pierwszym w kolejności 
rozpatrywanym przedsięwzię-

ciem są strefy składowania z urzą-
dzeniami klasy AS/RS, obsługujące 
automatyczne składowanie i rozłado-

wanie towarów. Drugim najczęściej 
wskazywanym rodzajem automaty-
ki magazynowej są automatyczne 
systemy transportu wewnętrznego 
z 33-procentowym udziałem w wypo-
wiedziach. Natomiast 1/3 odpowiedzi 

wskazywała na wybór automatycznych 
systemów kompletacji zamówień. Z ko-
lei takie rozwiązania, jak automatyczne 
paletyzery oraz wózki samojezdne 
są stosunkowo rzadko rozważane 
w polskich firmach.

41%

33%

31%

24%

14%

4%

16%

Wykres 5.
rodzaje rozpatrywanego przedSięwzięcia

Strefy składowania z urządzeniami klasy AS/RS (auto-
matycznego składowania i rozładowania towarów, np. 

układnice, suwnice, wózki widłowe, miniloady)

 Automatyczne systemy transportu wewnętrznego (prze-
nośniki, systemy transportu podwieszanego, szynowe 

wózki wahadłowe)

 Automatyczne systemy kompletacji zamówień (np. 
layer pickery, roboty kompletacyjne)

 Sortery

 Automatyczne paletyzery

 Wózki samojezdne klasy AGV/LGV

Inne

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=49 (odfiltrowano firmy, 
które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub zrealizowały konkretne przedsięwzięcie)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.
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Status decyzji o wdrożeniu
Aż 41% spośród tych, którzy rozważają wdrożenie automatyki, 
ostatecznie rezygnuje z tego przedsięwzięcia.

W 23% firm, w których roz-
patruje się wdrożenie, nie 
podjęto jeszcze finalnej de-

cyzji co do przedsięwzięcia, natomiast  

w 1/5 przypadków zrezygnowano z tej 
inwestycji. Taka obserwacja wskazuje, 
iż stosunkowo duży odsetek firm, 
które biorą pod uwagę wdrożenie 

automatyki, ostatecznie się na to nie 
decyduje. W dalszej części rozdziału 
przedstawiamy przyczyny takiego 
stanu rzeczy.

Wykres 6.
StatuS rozpatrywanego wdrożenia

20%

23%

51%

Podjęto negatywną 
decyzję o wdrożeniu

Decyzja nie została 
jeszcze podjęta

Podjęto pozytywną 
decyzję o wdrożeniu

6%
Inne

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=54 
(odfiltrowano firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub 
użytkują rozwiązanie wdrożenie wcześniej niż 5 lat temu)
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Powody rezygnacji z wdrożenia
głównym powodem rezygnacji z wdrożenia automatyki magazynowej 
są zbyt duże koszty przedsięwzięcia jak na warunki firmy.

menedżerowie logistyki z firm, 
które po rozpatrzeniu zrezy-
gnowały z wdrożenia zauto-

matyzowanych rozwiązań w swoich 
magazynach, zostali zapytani o po-
wody takiej decyzji. Większość (62%) 

odpowiedzi wskazywało na czynnik 
finansowy, powołując się na zbyt duże 
koszty automatyki magazynowej jak 
na warunki firmy. Dla przypomnienia, 
ten sam powód dominował wśród firm 
zapytanych, dlaczego nie rozpatrują 

u siebie wdrożenia automatyki. Nie-
spełna ¼ odpowiedzi była skupiona 
również na przyczynie finansowej, 
mówiącej o braku optymalnej sytuacji 
ekonomicznej firmy, aby móc rozpa-
trywać tego typu inwestycje. 
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tomASz grABiAk
Prezes Zarządu
Logzact S.A.

„Analizując wszystkie podane przez respondentów powody rezygnacji z inwestycji 
w automatykę tak naprawdę odpowiedź nr 3, czyli : „mała skala/ rodzaj operacji ma-
gazynowych wyklucza w naszej firmie automatyzację,” moim zdaniem powinien być 
argumentem najbardziej ważącym. Od takiej bowiem analizy zachodzących w przed-
siębiorstwie procesów logistycznych Klienci powinni rozpoczynać proces decyzyjny 
dotyczący automatyki magazynowej.

Automatyka jest oczywiście inwestycją kosztowną, ale jak to jest w przypadku każdej 
inwestycji jej koszty są pojęciem relatywnym. Nie należy rozpatrywać jedynie kosztów 
samego wdrożenia, ale podejść do tego procesu kompleksowo, w dłuższym okresie czasu, 
czyli wziąć pod uwagę koszty np. pozyskania, instalowania, użytkowania i w końcu utrzy-
mania danego magazynu (TCO - Total Cost of Ownership). Jest to wobec tego inwestycja 
długoterminowa, w której zarówno koszty, jak i korzyści, dzięki niej osiągane muszą być 
rozpatrywane w długiej perspektywie czasowej. Jeśli chodzi o plusy, warto pamiętać, że nie 
tylko mówimy tutaj o optymalizacji kosztów magazynowych, ale też o wartość dodaną 
takiej inwestycji, czyli osiągnięcie takich efektów usprawniających logistykę, jakie nie 
byłyby możliwe do osiągnięcia przez firmę pozostającą przy tradycyjnych rozwiązaniach.

Budujący i bardzo optymistyczny jest natomiast fakt, że zdaniem respondentów, za-
ledwie 5% osób decyzyjnych w firmach rozważających wdrożenie automatyki nie ma 
wystarczającej świadomości co do możliwości i korzyści wynikających z tego rodzaju 
inwestycji, czyli możemy ocenić bardzo pozytywnie stan wiedzy managmentu w sto-
sunkowo rzadko spotykanych,  tak naprawdę niszowych rozwiązaniach technicznych.”

62%

24%

24%

5%

5%

Wykres 7.
powody rezygnacji z wdrożenia automatyki

Automatyka magazynowa jest zbyt kosztowna jak na 
warunki naszej firmy

Nasza firma nie znajduje się w optymalnej sytuacji ekono-
micznej, by móc rozpatrywać tego typu inwestycje

Mała skala / rodzaj operacji magazynowych w naszej 
firmie wyklucza automatyzację

Osoby decyzyjne w naszej firmie nie mają wystarczają-
cej świadomości co do korzyści z automatyzacji

Osoby decyzyjne w naszej firmie nie mają wystarczają-
cej świadomości co do możliwości automatyzacji

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=21 ((odfiltrowano 
firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub zrealizowały konkretne przed-
sięwzięcie oraz te, które rozpatrują wdrożenie, ale nie podjęły jeszcze finalnej decyzji)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż 
jednej odpowiedzi.
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Proces podejmowania 
decyzji o wdrożeniu auto-
matyki magazynowej

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja w automatykę  wiąże się zazwyczaj ze sporą 
zmianą w funkcjonowaniu magazynu oraz że jest kosztownym przedsięwzięciem, 
szczególnie istotna wydaje się być analiza procesu podejmowania decyzji w tym 
zakresie. Kto odpowiada za jej podjęcie i jaki jest w tym udział menedżerów logistyki?
W niniejszym rozdziale opisane zostaną dane dotyczące czterech aspektów procesu 
podejmowania decyzji o wdrożeniu automatyki magazynowej: 
•	 Kto podejmował biznesową decyzję o inwestycji?
•	 Jaki był czas rozpatrywania inwestycji?
•	 Kto odpowiadał za merytoryczną stronę decyzji?
•	 Jakie są najczęściej napotykane bariery podczas podejmowania decyzji o wdro-

żeniu automatyki magazynowej?
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Odpowiedzialność za bizne-
sową decyzję o inwestycji 
w automatykę magazynową

W zdecydowanej większości firm decyzję biznesową 
o przedsięwzięciu automatyki podejmuje zarząd firmy.

Aż w 68% przypadków decy-
zję biznesową o wdrożeniu 
automatyki magazynowej 

podejmował zarząd firmy. Drugą co do 

wielkości grupę stanowią właściciele 
firm i rady nadzorcze. Co ciekawe, 
szefowie logistyki odpowiadają za taką 
decyzją bardzo rzadko, choć dotyczy 

ona przede wszystkim ich zakresu 
odpowiedzialności. Jedynie 3% firm 
wskazało taką odpowiedź.
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Wykres 8.
oSoba podejmująca bizneSową decyzję 

o inweStycji w automatykę magazynową

24%

68%

Właściciel firmy / 
rada nadzorcza

Zarząd firmy;

5%
3%

Inne

Szef logistyki;

SeBAStiAn WędzonkA
Lider Logistyki
FPT PRIMA S.A.

Prezentowana analiza pokazuje, że większość  firm akceptuje 
projekty związane z automatyką na poziomie Zarządu (rola 
sponsora). Tego typu inwestycje zwykle wymagają wysokich 
nakładów finansowych, z tego względu muszą być powiązane 
z długookresową strategią przedsiębiorstwa. Równocześnie 
chcę podkreślić  mało widoczną rolę Szefa Logistyki. To od Szefa  
Logistyki oczekuje się rzetelnie przygotowanego „business case”, 
w którym  w odpowiedni sposób zaprezentuje  gronu decydentów  
wszelkie benefity związane z  planowana inwestycją. Proaktywna 
postawa Szefa Logistyki,  najlepiej w roli Kierownika Projektu, 
ma realny wpływ  na czas rozpatrywania decyzji o wdrożeniu 
automatyki magazynowej.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=117 
(odfiltrowano firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub 
użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat)
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Czas rozpatrywania inwestycji
W ponad 40% przypadków podjęcie decyzji o zakupie 
automatyki trwa dłużej niż 1 rok.

kolejną istotną kwestią jest czas, 
którego potrzebują firmy na 
podjęcie decyzji o tym, czy 

inwestować w zakup automatyki. 

Jak widać na wykresie, prawie poło-
wa firm potrzebuje na rozpatrzenie 
takiej decyzji więcej niż rok. Tylko 
5% badanych wskazało, iż czas ten 

w przypadku ich firm wyniósł mniej 
niż 3 miesiące.
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5%

23%

27%

28%

17%

Wykres 9.
czaS rozpatrywania decyzji o wdrożeniu (lub rezygnacji z wdrożenia) 

automatyki magazynowej

Do 3 miesięcy

3-6 miesięcy

6-12 miesięcy

1-2 lata

Ponad 2 lata

huBert WAlczAk
Regional Distribution Centre Manager  
Exide Technologies S.A.

Automatyka magazynowa to nic innego jak bezpośrednia 
kontrola urządzeń wykonujących przemieszczenia i składowania 
towaru bez potrzeby operatorów. 

We współczesnej logistyce magazynowania i dystrybuowa-
nia towarów upatruje się ogromny potencjał w zastosowaniu 
tego typu urządzeń. Jednak z drugiej strony dyskutuje się na ile 
automatyzacja magazynu potrafi być elastyczna, aby sprostać 
dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku, dlatego jak 
pokazują wyniki badań, czas rozpatrywania decyzji o wdrożeniu 
automatyki magazynowej gra tutaj kluczową rolę. Im więcej 
czasu zostanie poświęcone weryfikacji, tym trafniejsza decyzja. 

Wiele firm przeprowadza tym okresie badania, analizy kosztowe 
i jakościowe, symulacje różnych koncepcji, tak aby najlepiej jak 
to możliwe dostosować systemy automatyczne do założeń, które 
w końcowym efekcie mają wpłynąć na poprawę produktywności, 
obsługi klienta i oczywiście kosztów procesu.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=86 
(odfiltrowano firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub 
użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat; pominięto braki danych)
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Merytoryczna 
strona decyzji

za merytoryczną stronę decyzji o wdrożeniu automatyki 
najczęściej odpowiadają szefowie logistyki.

m erytoryczna odpowiedzial-
ność za decyzję najczęściej 
leży po stronie szefów lo-

gistyki. Biorąc jednak pod uwagę, że 
są to z założenia osoby najbardziej 
kompetentne do podjęcia takiej 
decyzji, można by się spodziewać, że 

częstość takiego wskazania będzie 
większa.  Tymczasem w ¼ przypadków 
za merytorykę odpowiada Zarząd, któ-
ry niekoniecznie musi być ekspertem 
w kwestiach logistycznych. Doradcy 
logistyczni nie często są bezpośrednio 
odpowiedzialni za proces decyzyjny, 

aczkolwiek nie można wykluczyć, że 
mogą mieć istotny wpływ pośredni na 
taką decyzję, dzięki swojej działalności 
konsultingowej. Tylko 5% badanych 
wskazało, iż odpowiedzialność me-
rytoryczna spoczywa na dostawcy.
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Wykres 10.
oSoba odpowiadająca za merytoryczną Stronę decyzji

25%

9%

9%
7%

43%

3%

Zarząd firmy

Inne

Właściciel firmy/ rada 
nadzorcza

Zewnętrzny, niezależny 
doradca logistyczny

Szef logistyki

Szef utrzymania 
ruchu

5%
Dostawca / integrator automa-
tyki magazynowej

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=117(odfiltrowano firmy, 
które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat)

pAWeł JezierSki
Szef Działu Koordynacji Dostaw 
Grene Dystrybucja Sp. z o.o.

Decyzja o wdrożeniu automatyki magazynowej uzależniona 
jest od charakteru procesu, do którego ma być dopasowana. 
Wymaga uwzględnienia rzeczywistych potrzeb biznesu w per-
spektywie najbliższych 2-3 lat działalności, planowanej dynamiki 
rozwoju, planów ekspansji czy rozwoju produktów. Tym samym 
na barkach logistyki spoczywa zaplanowanie, wykonanie i osią-
gnięcie zadań logistycznych wynikających z celów stawianych 
przez Zarząd. Merytoryczna strona decyzji zazwyczaj znajduje 
się więc w gestii szefa logistyki, który najlepiej zorientowany jest 
w pełnym obrazie sytuacji występujących na magazynie a tym 
samym pozwala mu najtrafniej znaleźć procesy, które umożliwią 
wykonanie określonych zadań w spodziewanym czasie - czy to 
poprzez wykorzystanie kubatury magazynu, zwiększenie do-
kładności manipulowania jednostkami transportowymi, kontroli 
nad stanami magazynowymi, czy poprzez optymalizację zadań 
w taki sposób aby w czasie jednego dnia możliwe były przyjęcie 
i wysyłka odpowiedniej ilości towarów.
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Bariery przy podejmowaniu 
decyzji o wdrożeniu automatyki

niewystarczająca wiedza i doświadczenie na temat rozwiązań 
wśród badanych firm są głównymi barierami w procesie 
podejmowania decyzji.

rozkład odpowiedzi dotyczących 
problemów napotykanych przy 
podejmowaniu decyzji o wdroże-

niu  jest  zróżnicowany.  28% respondentów 
wskazało na brak wystarczającej wiedzy 
dotyczącej możliwych rozwiązań. Niewiele 
mniej, bo 23% odpowiedzi skupiło się na 
problemie niewystarczającego doświad-
czenia w firmie do realizacji tego typu 

inwestycji. Nacisk na brak odpowiednich 
wyliczeń bilansu inwestycji automatyki 
magazynowej (korzyści z wdrożenia w po-
równaniu do jego kosztów) był położony 
w przypadku 22% odpowiedzi. Problemami 
wskazywanymi przez badanych w dalszej 
kolejności są: niepewność co do rozwoju 
biznesowego przedsiębiorstwa i co do 
trafności oferowanych decyzji, a także 

niepewność co do rzeczywistego kosztu 
inwestycji. Traktując podane problemy 
zbiorczo, w badanych firmach brakuje 
kompetencji w zakresie logistyki oraz 
doświadczenia w realizacji większych inwe-
stycji i może to skutkować w niepewności 
co do kosztów wdrożenia automatyki, 
bądź też brakiem wiary w korzystność 
takiej inwestycji.
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28%

23%

22%

21%

19%

19%

16%

14%

28%

Wykres 11.
bariery w decyzji o wdrożeniu automatyki magazynowej

Niewystarczająca wiedza dotycząca możliwych rozwiązań

Niewystarczające doświadczenie w naszym 
przedsiębiorstwie w realizacji tego typu inwestycji

Niewystarczające wyliczenia dotycząca korzyści 
z wdrożenia w porównaniu z kosztami wdrożenia

Niepewność co do trafności propozycji rozwiązań ofero-
wanych przez dostawców

Niepewność co do faktycznego kosztu 
wdrożenia automatyki

Niepewność co do gotowości firmy na złożone 
i zaawansowane rozwiązanie

Niepewność co do kosztów bieżących

Inne

Niepewność co do rozwoju 
biznesowego przedsiębiorstwa

pAWeł noWAk
Kierownik ds. Operacyjnych
Rhenus Logistics S.A.

Przyglądając się wynikom badań prezentującym bariery blokujące roz-
wój automatyki magazynowej, najczęściej prezentowanym problemem 
jest niewystarczająca wiedza dot. możliwych rozwiązań. Pracując dłuższy 
czas w podobny sposób przy danym procesie, zatracamy w sobie zdolność 
potrzeby innowacyjności, przyjmując obecny stan rzeczy jako optymalny 
i pożądany. Problem ten wynika często z innowacyjności działań, które 
oferuje procesom logistycznym automatyka magazynowa, a także ze 
wstępnej fazy rozwoju rynku, przede wszystkim ze strony popytu na tego 
rodzaju działania. Z problemem tym wiąże się następna bariera, którą 
wskazało 23% respondentów, a mianowicie niedostateczne doświadczenie 
w realizacji tego typu inwestycji. Przy tak młodym rynku, wprowadzanie 
automatyki do procesów magazynowych wymaga często bardzo dużych 
nakładów finansowych oraz zdolności podjęcia ryzyka, które często jest 
niewystarczająco opisane poprzez poziom stopy zwrotu, czy ergonometrii 
procesu. Lecz zważywszy na doświadczenie pracy przy użyciu automatyki 
magazynowej pozwolę sobie wysnuć tezę, iż przyszłość procesów maga-
zynowych nieodzownie związana jest z automatyką magazynową, jak 
i systemami IT sterującymi procesami magazynowymi.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=90 
(odfiltrowano firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub 
użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat; pominięto braki danych)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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Realizacja inwestycji  
w automatykę

Po podjęciu finalnej decyzji biznesowej o wdrożeniu automatyki magazynowej, 
firmy stają przed koniecznością zmierzenia się z realizacją przedsięwziętych 
inwestycji.
Na tym etapie należy się przyjrzeć kilku kluczowym kwestiom: 
•	 Jaki jest zakres realizowanego bądź użytkowanego przedsięwzięcia?
•	 Kto odpowiada operacyjnie za wdrożenie rozwiązania?
•	 Jaki jest stosunek rzeczywistego czasu realizacji wdrożenia do czasu 

planowanego?

Zakres realizowanego 
i użytkowanego 
przedsięwzięcia automatyki

64% respondentów z firm, które wdrażają automatykę 
magazynową, wskazują strefy składowania z urządzeniami 
klasy AS/rS jako pierwszy wybór.

porównując odpowiedzi na to pytanie  
z najczęściej rozpatrywanym zakre-
sem przedsięwzięcia automatyki, 

znów na pierwszym miejscu plasują się 
strefy składowania z urządzeniami klasy AS/
RS, jako najczęściej rozpatrywany, realizo-
wany i użytkowany zakres przedsięwzięcia 
automatyki magazynowej. Kolejną wska-
zywaną odpowiedzią  (38%) są automa-

tyczne systemy transportu wewnętrznego, 
takie jak przenośniki, systemy transportu 
podwieszanego, czy też szynowe wózki 
wahadłowe. Z 19% wybranych odpowiedzi 
wynikało, że stosowane są także sortery, 
a 13% – automatyczne paletyzery. 

Analizując także kwestię zakresu realizo-
wanego i użytkowanego przedsięwzięcia 
automatyki pod względem wielkości firmy 

można stwierdzić, że większe przedsiębior-
stwa wdrażają bardziej zróżnicowane 
zakresy rozwiązań niż te mniejsze. Ta 
sama konkluzja dotyczy zakresu au-
tomatyki na poziomie rozpatrywania 
decyzji i świadczyć może, że większa 
skala operacji w dużych firmach wyma-
ga bardziej zróżnicowanych rozwiązań, 
a wyższy budżet to umożliwia.
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64%

38%

19%

13%

9%

9%

17%

Wykres 12.
zakreS realizowanego lub użytkowanego przedSięwzięcia 

automatyki magazynowej

Strefy składowania z urządzeniami klasy AS/RS (auto-
matycznego składowania i rozładowania towarów, np. 

układnice, suwnice, wózki widłowe, miniloady)
Automatyczne systemy transportu wewnętrznego (prze-

nośniki, systemy transportu podwieszanego, szynowe 
wózki wahadłowe)

Sortery

Automatyczne paletyzery

 Automatyczne systemy kompletacji zamówień (np. layer 
pickery, roboty kompletacyjne)

Wózki samojezdne klasy AGV/LGV

Inne

grzegorz mAtuSzczAk
Niezależny konsultant logistyczny
Współpracujący z Logisys Sp. z o.o.

W automatycznych systemach logistycznych prym wiodą systemy 
transportu poziomego. Z wieloletniego doświadczenia wiem, że najpopu-
larniejszy jest system przenośników rolkowych w dowolnych konfiguracjach 
z przenośnikami taśmowymi łańcuchowymi itp. Systemy te często występują 
jako systemy wielopoziomowe. Wdrożenie ich jest stosunkowo proste i nie 
wymaga bardzo rozbudowanych systemów sterowania. Systemy przenośni-
kowe posiadają jeszcze jedną ważną cechę, można je praktycznie dowolnie 
rozbudowywać wydłużać ,skracać, wytyczać nowe drogi transportowe. Ich 
wadą jest natomiast trwała aranżacja powierzchni, ograniczająca inne 
ciągi komunikacyjne. Obecnie w niektórych modelach stosuje się moduły 
umożliwiające chwilowe rozłączenie ciągu przenośników umożliwiające 
otwarcie drogi np. awaryjnej. Systemy te są najpopularniejszymi w maga-
zynach, pełniąc często również rolę magazynu buforowego.

Wdrażając te systemy w bardzo różnych firmach o bardzo zróżnicowanym 
produkcie końcowym stwierdzam, że trwałość, łatwość obsługi i konser-
wacji i (co bardzo ważne) cena czynią je najpopularniejszymi systemami 
transportu magazynowego.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=64 (odfil-
trowano firmy, które nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały 
takie rozwiązanie, ale do tej pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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Operacyjna odpowiedzialność 
za realizację inwestycji

Szef logistyki jest operacyjnie odpowiedzialny ze realizację 
inwestycji w 39% firm, które wdrożyły automatykę 
magazynową.

W większości przypadków 
osobą odpowiedzialną pod 
względem operacyjnym za 

realizację inwestycji jest szef logistyki, 
co stanowi 39% z całości badanych 
firm. Zarząd firmy oraz rada nadzorcza 

stanowią w tym przypadku już tylko 
odpowiednio 2% i 4%. Również nie-
wielki, bo 4-procentowy udział mają 
zewnętrzni, niezależni doradcy. Aż 14% 
badanych wskazało kategorię inne, 
co może świadczyć o innej jednostce 

przeprowadzającej realizację inwestycji 
w firmie, bądź też o braku wiedzy na 
ten temat.
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Wykres 13.
oSoba odpowiedzialna operacyjnie za realizację inweStycji

14%

8%

8%
4%

39%

2%

Inne

Dostawca automatyki 
magazynowej

Szef utrzymania 
ruchu

Zewnętrzny, niezależny 
doradca logistyczny

Szef logistyki

Zarząd firmy

4%
Właściciel firmy /  
rada nadzorcza

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=49 (odfiltrowano firmy, 
które nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej 
pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użytkują rozwiązanie 
starsze niż 5 lat lub są w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową)

kAzimierz grABoWSki
Niezależny konsultant Logistyczny
Współpracujący z Logisys Sp. z o.o

Wdrażanie automatyki magazynowej jest długim i skomplikowanym 
procesem. Osoba odpowiedzialna za realizację tak drogiej i z reguły złożonej 
inwestycji, musi posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Przeprowadzone badanie wskazuje, że według większości osób ankietowa-
nych, taką osoba jest Szef Logistyki, który zazwyczaj jest też pomysłodawcą 
takiej inwestycji. Można powiedzieć, że w przypadku 39% odpowiedzi, 
stosowany jest model „wymyśliłeś-zrealizuj, wiesz najlepiej jak to zrobić”.

Rozpoczynając projekt automatyzacji, należy zadać dodatkowo pytanie 
- czy automatyka magazynowa ma wpływ na inne procesy w całej firmie? 
Odpowiedź jest dość prosta - tak. Szef Logistyki, jako osoba wewnątrz 
organizacji, posiada wiedzę, na które procesy w firmie wpłynie wdrożenie 
automatyki. Może w sposób bezpośredni omawiać zmiany z właścicielami 
tych procesów, być w stałym kontakcie z Szefami innych działów. Taki 
sposób działania w znacznym stopniu przyspiesza ścieżkę komunikacji, 
a co za tym idzie decyzyjności w przypadku trudnych zmian. Firmy ofe-
rujące automatykę magazynową lub zewnętrzni konsultanci oferujący 
wdrożenie automatyki, mają utrudnione zadanie, ponieważ nie znają 
struktur firm, ścieżka komunikacji z osobami decyzyjnymi jest wydłużona.
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Rzeczywisty czas realizacji 
inwestycji w porównaniu do 
planowanego

W prawie połowie przypadków realizacja inwestycji trwała 
dłużej niż planowano.

po zapytaniu o rzeczywisty czas 
realizacji wdrożenia automatyki, 
tylko niewiele ponad 1/3 bada-

nych zadeklarowała, że czas wdrażania 
rozwiązania nie przekroczył wcześniej-
szych założeń. Pozostali uczestnicy 

wskazali na przedłużenie się realizacji 
inwestycji.
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7%

9%

2%

28%

35%

Wykres 14.
rzeczywiSty czaS realizacji inweStycji w porównaniu do czaSu 

planowanego

Dłuższy o 20% lub więcej

Dłuższy o 10-19%

Dłuższy o 1-9%

Zgodny z planem

Krótszy niż planowano

przemySłAW cieślA
Niezależny konsultant logistyczny 
Współpracujący z Logisys Sp. z o.o.

Zautomatyzowanie procesów magazynowych pociąga za sobą zupełną 
zmianę sposobu funkcjonowania tej części logistyki. Niewłaściwe przy-
gotowanie nie tylko samego projektu, ale również procesu transformacji 
organizacji do nowego sposobu funkcjonowania, boleśnie odbija się na 
jakości oraz czasie wdrożenia inwestycji. Szacując faktyczny czas wdroże-
nia automatyzacji należy wziąć więc pod uwagę nie tylko czas fizycznego 
wybudowania konstrukcji oraz uruchomienia urządzeń. Kluczem do 
precyzyjnego wyznaczenia ram czasowych projektu staje się gotowość 
inwestora do wprowadzenia szeregu zmian w sposobie funkcjonowa-
nia. Skutecznie zautomatyzować można odpowiednio zorganizowaną 
logistykę, w której wszelkie decyzje wynikają z ustalonych procedur, które 
można przedstawić w postaci logicznego równania. 

Niezwykle istotne dla czasu wdrożenia stają się więc uporządkowanie 
procesów rządzących pracą magazynu oraz kompletne i pełne zrozumie-
nie tych procesów przed stronę wdrażającą system. Proces taki wymaga 
dużego zaangażowania obu stron na każdym z etapów projektu.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=46 (odfiltrowano firmy, 
które nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej 
pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użytkują rozwiązanie 
starsze niż 5 lat lub są w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową)
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Koszty  
inwestycji

Decyzja o zainwestowaniu w automatykę magazynową wiąże się z dużym 
nakładem finansowym. W niniejszej części raportu przedstawiamy więc wyniki 
odnoszące się do kwestii związanych z budżetem inwestycji: 
•	 Jaki był szacowany budżet przedsięwzięcia?
•	 Jaki jest stosunek rzeczywistych kosztów wdrożenia do planowanego 

budżetu?

Budżet przedsięwzięcia
Szacowany budżet inwestycji 
w ponad 1/5 przypadków przekracza 
5 mln złotych.

z akres kwot podawanych przez 
menedżerów logistyki jest bardzo 
zróżnicowany. Najlepiej oddaje to 

fakt, iż dwie najczęściej wybierane kate-
gorie odpowiedzi są zarazem kategoriami 
skrajnymi: 21% respondentów zaznaczyło, 
iż planowany budżet inwestycji w auto-
matykę przekraczał kwotę 5 mln złotych, 
z kolei 19% badanych zasygnalizowało, 
iż kwota ta nie przekroczyła 100 000 zł 
w przypadku reprezentowanych przez nich 
przedsiębiorstw.
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21%

17%

8%

18%

17%

19%

Wykres 15.
Szacowany budżet realizowanego/rozpatrywanego 

przedSięwzięcia

Powyżej 5.000.000 PLN

2.000.001 –5.000.000 PLN

1.000.001 –2.000.000 PLN

500.001 –1.000.000 PLN

100.001 –500.000. PLN

Do 100.000 PLN

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=72 (odfiltrowano firmy, 
które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat; 
nie uwzględniono braków danych).

Relacja kosztu planowanego do 
rzeczywistego kosztu inwestycji

ponad 30% badanych firm przekroczyło budżet 
wdrożenia automatyki.

Aby sprawdzić jak koszty szaco-
wane zestawiają się z koszta-
mi rzeczywistymi inwestycji,  

respondenci zostali zapytani o sto-
sunek jednego kosztu do drugiego. 

Prezentowane dane potwierdzają, że 
w większości badanych firm (66%) koszty 
rzeczywiste były zgodne z planowanymi. 
Niepokojący jest jednak fakt, iż w ponad 
1/3 przypadków firm koszt ten okazał 

się przewyższać założony budżet, co 
świadczy o tym, iż podczas realizacji 
przedsięwzięcia wystąpiły nieprzewi-
dziane wcześniej opłaty.
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Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=32 (odfiltrowano firmy, które 
nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej pory nie pod-
jęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat lub są 
w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową; nie uwzględniono braków danych)

Wykres 16.
rzeczywiSty koSzt realizacji inweStycji 
w porównaniu do koSztu planowanego

31%

66%

3%Wyższy o 1-19 %

Zgodny z planem

Wyższy 
o 20% lub więcej

krzySztof pAtyk
ICD Logistic Manager Central, 
Eastern Europe & Russia
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o.

2/3 firm potrafi bardzo dobrze zaplanować inwestycje w au-
tomatykę magazynową.  To dobry wynik, świadczący o tym, że 
na etapie zbierania ofert i opracowywania kosztorysu projek-
tu, firmy przykładają dużą wagę do pracy z danymi i potrafią 
trafnie przewidzieć wszystkie szczegółowe aktywności oraz 
każdy wydatek. 34% firm nadal ma jednak do odrobienia pracę 
domową w projektowaniu i modelowaniu finansowym lub też 
w pilnowaniu przestrzegania planów ujętych w budżecie już 
podczas realizacji projektu. Ważne jest, aby wiedzieć,  gdzie 
się udać po taką wiedzę i jak spójnie kooperować w tej samej 
organizacji, realizując konkretny projekt. 

W naszej firmie dobrze komunikujący się zespół Logistyki, 
Kontrolingu i Działu Technicznego był gwarancją sukcesu, czyli 
zrealizowania założeń budżetu. Zaś systematyczne spotkania 
projektowe pozwalały bieżąco oceniać, jak wyglądała relacja 
wydatków w stosunku do stopnia realizacji inwestycji.
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Współpraca z dostawcami 
–  na etapie ofertowania 
i wdrożenia

Kolejną kwestią, którą poddaliśmy analizie są relacje między firmami, które 
planują wdrożenie automatyki a dostawcami tego typu rozwiązań. Menedże-
rowie logistyki zostali poproszeni o ocenę współpracy z dostawcami auto-
matyki magazynowej na dwóch etapach: ofertowania i wdrożenia. Ponadto, 
zapytaliśmy, jakie widzą oni bariery, które najbardziej utrudniają tę współpracę 
na każdym z wymienionych etapów.

Ocena współpracy z dostaw-
cami na etapie ofertowania

Większość respondentów pozytywnie ocenia współpracę 
z dostawcami na etapie ofertowania.

p rawie połowa respondentów 
stwierdziła, że współpraca od-
była się na wysokim poziomie, 

a 6% wskazało odpowiedź „bardzo 

wysoko”. Jedynie 3% uczestników 
badania zadeklarowało słabą lub 
bardzo słabą ocenę, jednak silną 
grupę (42%) stanowią respondenci, 

którzy nie byli w pełni zadowoleni 
z omawianych relacji,  oceniając je 
zaledwie „średnio”.
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6%

49%

42%

2%

1%

Wykres 17.
ocena poziomu wSpółpracy z doStawcami

na etapie ofertowania

Bardzo wysoko

Wysoko

Średnio

Słabo

Bardzo słabo

Bariery we współpracy z do-
stawcami na etapie ofertowania

W 1/3 przypadków  menedżerowie logistyki są niepewni co do optymalności 
przygotowanej przez dostawcę koncepcji rozwiązania.

m imo pozytywnej oceny 
współpracy, respondenci 
potrafili wskazać czyn-

niki, które ich zdaniem utrudniają 
współpracę z dostawcami na etapie 
ofertowania. 1/3 odpowiedzi skoncen-
trowała się na barierze niepewności 
co do optymalności przygotowanej 
przez dostawcę koncepcji rozwiązania. 

Drugim co do kolejności wskazywa-
nym problemem była niepewność co 
do istnienia tzw. kosztów ukrytych 
inwestycji. Następne wskazywane 
bariery to brak informacji o kosztach 
inwestycji od dostawców oraz niepeł-
ne zrozumienie potrzeb firmy przez 
dostawcę. Bariery we współpracy 
z dostawcami mogą również wynikać, 

podobnie jak bariery w podjęciu decy-
zji o wdrożeniu, z braku wystarczającej 
wiedzy i doświadczenia badanych 
firm w tym zakresie.
Kluczowym elementem wpływają-
cym na ocenę poziomu współpracy 
z dostawcami na etapie ofertowania 
jest więc zrozumienie przez dostawcę 
potrzeb klienta.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=89 (odfiltrowano firmy, które 
nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat; nie uwzględ-
niono braków danych).
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Wykres 18.
bariery we wSpółpracy z doStawcami

na etapie ofertowania

Niepewność co do optymalności przygotowanej przez 
dostawcę koncepcji rozwiązania

Niepewność co do istnienia tzw. kosztów ukrytych

Oferty dostawców często pomijają nakłady inwestycyjne

Niepełne zrozumienie potrzeb 
naszej firmy przez dostawcę

Brak kompletnych danych logistycznych 
ze strony naszej firmy

Zastosowanie urządzeń o niezoptymalizowanej 
charakterystyce wydajnościowej i wytrzymałościowej

Inne

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=116 
(odfiltrowano firmy, które nie rozpatrywały wdrożenia automatyki lub 
użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat; nie uwzględniono braków danych). 
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.

pAWeł BiAłkoWSki
Specjalista ds. Logistyki 
Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Większość respondentów ocenia wysoko współpracę, z poten-
cjalnymi dostawcami automatyki, na etapie ofertowania. Moim 
zdaniem respondenci mieli do czynienia z profesjonalistami 
z branży automatyki magazynowej. Kontrahenci od automatyki 
magazynowej starają się zdobyć klienta a czynią to przez swoich 
profesjonalnych przedstawicieli. Wysoka ocena świadczy również 
o uznaniu dla produktu bądź całego rozwiązania, jakie zostało 
przedstawione na etapie ofertowania. Ankietowani jednocześnie 
oceniają, iż niestety dostawcy przedstawiają nieoptymalne kon-
cepcje rozwiązania. 

W mojej opinii, ograniczeniem decydującym o współpracy, 
z potencjalnym dostawcą, są ukryte koszty potencjalnego roz-
wiązania, jak również pominięcie nakładów inwestycyjnych. 
Niepewności te oraz niezrozumienie potrzeb konkretnej firmy, 
determinują dalszą współpracę.
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Ocena współpracy 
z dostawcami na etapie 
wdrożenia

43% menedżerów logistyki średnio oceniło 
współpracę z dostawcami automatyki magazynowej 
na etapie wdrażania rozwiązania.

J eżeli chodzi o etap wdrożenia 
automatyki magazynowej, to 
współpraca z dostawcami oce-

niana jest podobnie jak na etapie 
ofertowania, ponieważ ponad połowa 

badanych, twierdzi, że przebiegła ona 
dobrze lub bardzo dobrze. I choć 
mało jest ocen słabych, to istotną 
grupę (43%) stanowią menedżerowie 
logistyki, którzy ocenili tę współpracę 

średnio, co świadczy o tym, że sporo 
oczekiwań firm nie zostaje spełnio-
nych przez dostawców.

8%

45%

43%

3%

0%

Wykres 19.
ocena wSpółpracy z doStawcami

na etapie wdrożenia

Bardzo wysoko

Wysoko

Średnio

Słabo

Bardzo słabo

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=60 (odfiltrowano firmy, które nie rozważały wdrożenia auto-
matyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użytkują 
rozwiązanie starsze niż 5 lat lub są w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową; nie uwzględniono braków danych)
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Bariery we współpracy 
z dostawcami na etapie 
wdrożenia

W połowie przypadków badani obawiają się dodatkowych 
opłat związanych z późniejszymi modyfikacjami wdrożenia.

n a pytanie o problemy napo-
tkane przez firmy we współ-
pracy z dostawcami podczas 

wdrażania automatyki, ponad połowa 
odpowiedzi dotyczy kwestii finan-
sowych, a konkretnie dodatkowych 
opłat związanych z późniejszymi 
modyfikacjami wdrożenia. 1/3 odpo-
wiedzi wskazuje z kolei na problem 
zbyt długiego czasu oczekiwania 
na modyfikacje i rozwój konieczne 
w ramach inwestycji. Niewiele mniej, 
bo 29% skupiło się także na kwestii 

ponoszenia później wysokich kosztów, 
związanych tym razem z usługami 
serwisowymi. Zatem na tym, końco-
wym etapie potwierdzają się obawy 
podawane przy podejmowaniu decyzji 
na temat wdrożenia. Dodatkowe 
opłaty, ciężkie do przewidzenia na 
etapie decyzji i oszacowania kosztów, 
sprawiają, że inwestycja może być 
oceniana mniej korzystnie.
Analizując ocenę współpracy z do-
stawcą pod kątem zakresu wdraża-
nych rozwiązań, najlepiej ocenieni 

zostali dostawcy stref składowania 
z urządzeniami klasy AS/RS. Wysoka 
ocenia może wynikać z faktu, iż jest to 
najczęściej wdrażane rozwiązanie na 
polskim rynku, zatem jego dostawcy 
mogą mieć już bogate doświadczenie, 
które przekłada się na zadowolenie 
kolejnych klientów. Wysoko ocenieni 
zostali również dostawcy automa-
tycznych paletyzerów.
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51%

31%

29%

25%

20%

16%

14%

4%

Wykres 20.
bariery we wSpółpracy z doStawcami na etapie 

wdrożenia automatyki magazynowej

Dodatkowe opłaty związane 
z późniejszymi modyfikacjami wdrożenia

Zbyt długi czas oczekiwania na modyfikacje i rozwój

Późniejsza sprzedaż relatywnie 
kosztownych usług serwisowych

Trudność w zmianie dostawcy 
w przypadku utrzymania i rozwoju wdrożenia

Konieczność nieprzewidzianych zmian w organizacji 
(i ewentualnie dodatkowych kosztów) po stronie 

użytkownika przy wdrożeniu automatyki magazynowej

 Unikanie konieczności wywiązywania się z rekompensa-
ty za opóźnienia w realizacji

Zwiększenie wartości kontraktu poprzez sprzedaż 
„elementów uzupełniających” w okresie wdrożenia, lub 

zaraz po uruchomieniu systemu

Obniżenie kosztów własnych instalacji 
dostawcy poprzez brak w umowie

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=51(odfiltrowano firmy, które nie 
rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej pory nie podjęły 
pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użytkują rozwiązanie starsze niż 5 lat lub są 
w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową; nie uwzględniono braków danych)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi
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3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

JAnuSz miroS
Dyrektor Logistyki
Rawlplug S. A.

Nowoczesny magazyn nie może funkcjonować bez zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań, modernizacji, posługiwania się coraz bardziej 
zautomatyzowanymi procesami pracy. Każda inwestycja wiąże się z jednej 
strony ze sporymi wydatkami , a z drugiej -  z bardzo dużymi oczekiwaniami. 
Przeważnie są to rozwiązania unikatowe dostosowane w dużym stopniu do 
charakterystyki firmy. Niezmiernie ważna jest zatem współpraca z dostawcą 
rozwiązania z zakresu automatyki magazynowej. 

Wyniki ankiety pokazują pewien dysonans w naszym postrzeganiu inwestycji.  
Z jednej strony jesteśmy zadowoleni ze współpracy na etapie wdrażania (ponad 
50% ocenia etap współpracy wysoko lub bardzo wysoko). Z drugiej strony 
podkreślamy bariery jakie pojawiają się na etapie współpracy oraz utrzymania 
w należytym stanie inwestycji. Bariery te mogą świadczyć  o pewnym braku 
elastyczności ze strony dostawców rozwiązania (większość respondentów 
podkreśla długi czas i dodatkowe koszty w przypadku dodatkowych, niepla-
nowanych modyfikacji) oraz o praktycznie ograniczonych możliwościach 
zmiany dostawcy w przypadku serwisowania czy też późniejszym rozwoju. 
Jesteśmy związani z danym dostawcą. Dlatego też niezmiernie ważne jest 
precyzyjne określenie zasad późniejszej współpracy już na etapie projektu.

3,73

Wykres 21.
zakreS realizowanego bądź użytkowanego rozwiązania a średnia ocena 

wSpółpracy z doStawcą na etapie wdrożenia automatyki

Strefy składowania z urządzeniami klasy AS/RS (automatycznego składowania i rozładowania towarów, np. układnice, suwnice, wózki widłowe, miniloady)

Automatyczne systemy transportu wewnętrznego takie jak przenośniki, systemy transportu podwieszanego, szynowe wózki wahadłowe

Wózki samojezdne klasy AGV/LGV Automatyczne systemy kompletacji zamówień (np. layer pickery, roboty kompletacyjne)

Sortery Automatyczne paletyzery Inne

3,57
3,60

3,71

3,40

3,55

3,45

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=60 (odfiltrowano 
firmy, które nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, 
ale do tej pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firmy, które użyt-
kują rozwiązanie starsze niż 5 lat lub są w trakcie realizacji inwestycji w automatykę 
magazynową; nie uwzględniono braków danych)
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Rezultaty wdrożenia
automatyki
magazynowej

Po przeprowadzeniu inwestycji w automatykę magazynową, kluczową kwestią 
dla każdego przedsiębiorstwa powinno być określenie wymiernych efektów, 
jakie przyniosło im zastosowanie konkretnego rozwiązania. 
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badania dotyczące 
oceny relacji efektów wdrożenia w stosunku do poniesionych nakładów oraz 
wskazanych przez respondentów barier w osiąganiu optymalnych efektów.
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Relacja efektów w stosunku 
do poniesionych nakładów

87% badanych stwierdziło, że efekty inwestycji były zgodne 
z planami i oczekiwaniami lub je przekroczyły.

W szystkich menedżerów 
logistyki z przedsiębiorstw, 
w których automatyka 

magazynowa została zrealizowana, 
poproszono o ocenę relacji efektów 
wdrożenia automatyki magazyno-
wej w stosunku do poniesionych 

nakładów. Stanowi to wyznacznik 
efektywności inwestycji oraz pod-
sumowaniem jej bilansu dla firmy.
Zdecydowana większość badanych 
podała, że efekty wdrożenia przed-
sięwzięcia w stosunku do nakładów, 
były zgodne z planem lub nawet 

wyższe. Jednak pośród respondentów 
znalazła się grupa (13%) tych, którzy 
ocenili rezultaty inwestycji poniżej 
oczekiwać. Może to wynikać z faktu, 
iż rozwiązanie nie zostało dobrane 
optymalnie do ich potrzeb.

2%

19%

66%

13%

0%

Wykres 22.
ocena relacji efektów wdrożenia automatyki magazynowej 

w StoSunku do ponieSionych nakładów

Zdecydowanie bardziej 
korzystne niż plany i oczekiwania

Bardziej korzystne niż 
plany i oczekiwania

Zgodne z planami 
i oczekiwaniami

Niższe niż plany i oczekiwania

Znacznie niższe niż 
plany i oczekiwania

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=47 (odfiltrowano firmy, które 
nie rozważały wdrożenia automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej pory nie podjęły 
pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firm będące w trakcie realizacji inwestycji w automatykę 
magazynową; nie uwzględniono braków danych)
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Bariery w osiąganiu 
optymalnych efektów

W ¼ przypadków badani widzą problem w konieczności 
dokonania nieplanowanych zmian w organizacji i procesach 
logistycznych.

o statnie pytanie dotyczyło 
tego na jakie bariery napo-
tkały się firmy w osiąganiu 

optymalnych efektów z inwestycji. ¼ 
spośród wszystkich respondentów 
wskazała na konieczność dokonania 
nieplanowanych zmian w organizacji 
i procesach logistycznych, co potwier-
dzałoby obawy wskazane  jako bariery 
na wcześniejszych etapach. Potwier-
dzenie znajduje również wcześniejsza 

teza o braku wystarczającej wiedzy 
i doświadczenia po stronie firmy, 
ponieważ 19% badanych zaznaczyła 
jako barierę brak wystarczających 
danych do uwzględnienia wszystkich 
czynników w procesie osiągania 
optymalnych efektów z inwestycji. 
Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, że 
¼ respondentów zadeklarowała, że 
nie spotkała się z żadnymi barierami 
na tym etapie. To z kolei wyjaśnia 

pozytywną ocenę osiąganiu plano-
wanych efektów.
Analizując wpływ oceny efektów 
inwestycji na ocenę współpracy 
z dostawcami na etapie wdrożenia, 
widać taką zależność, że im wyżej 
menedżerowie logistyki oceniali efekty 
wdrożenia automatyki w magazy-
nach, tym wyższą ocenę przyznawali 
również współpracy z dostawcami.
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25%

19%

16%

13%

13%

9%

7%

4%

4%

19%

24%

Wykres 23.
bariery w oSiąganiu optymalnych efektów 

z inweStycji w automatykę magazynową

Konieczność dokonania nieplanowanych zmian w orga-
nizacji i procesach logistycznych

Zbyt dużo czynników, które wpływają na końcowy 
efekt –brak wystarczających danych pozwalających je 

uwzględnić

Niewystarczające zrozumienie założeń inwestycji w auto-
matykę magazynową przez decydentów

Zbyt turbulentne otoczenie, które zmienia warunki pro-
jektu w trakcie jego realizacji

Zastosowanie urządzeń o niezoptymalizowanej charakte-
rystyce wydajnościowej i wytrzymałościowej

Niedoszacowanie zasobów / budżetu potrzebnych do 
realizacji inwestycji

Nierzetelność ofert na usługi i produkty logistyczne zwią-
zane ze zmianą w magazynowaniu

Nierzetelność wykonawców dostarczających usługi i 
produkty automatyki magazynowej

Znacznie większa od planowanej ilość czasu szefa projek-
tu, jaką musiał poświęcić na inwestycję

Inne

Brak barier

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=47 (odfiltrowano firmy, które nie rozważały wdrożenia 
automatyki lub rozpatrywały takie rozwiązanie, ale do tej pory nie podjęły pozytywnej decyzji o wdrożeniu oraz firm 
będące w trakcie realizacji inwestycji w automatykę magazynową; nie uwzględniono braków danych)
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedz.
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Wykres 24.
ocena relacji efektów  wdrożenia w StoSunku do ponieSionych nakładów 

a ocena poziomu wSpółpracy z doStawcami na etapie wdrażania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

19

61

43

43

13

35

49

16

Bardziej korzystne niż plany 
i oczekiwania

Zgodne z planami 
i oczekiwaniami

Niższe niż plany 
i oczekiwania

Bardzo wysoko Wysoko Średnio

łukASz muSiAlSki
Starszy Konsultant Logistyczny
Logisys Sp. z o.o.

Jak bardzo trudne, projektowo i organizacyjnie, jest wdrożenie automatyki 
widać wyraźnie po tym, że aż 25 procent wskazanych ograniczeń efektyw-
ności z takiego wdrożenia to konieczność przeprowadzenia nieplanowanych 
zmian w organizacji i procesach. W drugiej kolejności wskazuje się  to, że 
czynników wpływających na wynik jest zbyt dużo. W mojej ocenie dzieje 
się tak ponieważ, pracując z dostawcą automatyki, z definicji wszyscy kon-
centrują sie na maszynach. Często zapomina się jednak, że mają być one 
integralną częścią całego organizmu jakim jest działające przedsiębiorstwo 
i nierzadko mają wpływ na działy, które pozornie wydają się odległe, takie 
jak sprzedaż. Ale pominięcie tych aspektów nie powoduje, że przestają one 
istnieć – jedynie przesuwają je w czasie i najczęściej do „odkrycia” problemu 
dochodzi w najbardziej newralgicznym punkcie: podczas wdrożenia, kiedy 
to zmiany są już najtrudniejsze, najbardziej kosztowne i obarczone naj-
wyższym ryzykiem. Etap projektu to właśnie miejsce dla doradców, którzy 
nie koncentrują się na „gadżetach”, ale patrzą na całość procesu i wartości 
jaką dostarcza firma.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=46
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej 
niż jednej odpowiedzi.
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Profil  
respondentów

Poza pytaniami dotyczącymi inwestycji w automatykę magazynową, w ankiecie znajdo-
wały się również pytania dotyczące charakterystyki respondentów, takie jak:
•	 branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo,
•	 liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
•	 miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym,
•	 pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa,
•	 korzystanie z usług firmy doradztwa logistycznego.

Poniżej przedstawione zostaną charakterystyki wyżej wymienionych elementów profilu 
respondentów.
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Branża
respondenci mieli możliwość wskazania kilku 

odpowiedzi w pytaniu dotyczącym branży, 
w jakiej działa przedsiębiorstwo. Zapropono-

wano możliwość wyboru spośród 14 branż oraz możli-
wość zaznaczenia odpowiedzi „inne”. Wśród najczęściej 
wskazywanych branż znalazły się materiały budowlane 

i wykończeniowe, branża spożywcza i napoje, branża 
samochodowa oraz maszyny, urządzenia i materiały do 
produkcji. Najmniejszy udział w badaniu miały z kolei 
firmy reprezentujące media i wydawnictwa wyposażenie 
wnętrz i meble oraz hutnictwo, metalurgię i przemysł 
wydobywczy.

12%

12%

13%

11%

7%

8%

4%

4%

4%

5%

6%

6%

6%

7%

10%

Wykres 25.
branża przedSiębiorStwa

Materiały budowlane i wykończeniowe

Spożywcza, napoje

Samochodowa

Maszyny, urządzenia i materiały do produkcji

Farmacja, medycyna

Usługi

Chemia i tworzywa sztuczne

Opakowania, papier, materiały biurowe

Logistyczna, pocztowa, kurierska

Elektronika, komputery, TV, AGD

Przemysł lekki (odzież, obuwie, tekstylia, inne)

Hutnictwo, metalurgia, przemysł wydobywczy

Wyposażenie wnętrz i meble

Media, wydawnictwa

Inne

Źródło: badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=267

Wykres 26.
wielkość przedSiębiorStwa
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38%

19%43%
do 49 osób

50-249 osób

powyżej 
250 osób

Wykres 26.
wielkość przedSiębiorStwa

Wielkość przedsiębiorstwa

Miejsce w łańcuchu logistycznym

n ajwiększy odsetek menedżerów logistyki, którzy 
wzięli udział w badaniu, reprezentują duże firmy, 
zatrudniające powyżej 250 pracowników (43% 

odpowiedzi). Nieco mniej uczestników pracuje w firmach 
o średniej wielkości (38%).

pod kątem zajmowanego przez badane firmy miej-
sca przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym 
dominują firmy produkcyjne. W dalszej kolejności 

respondenci wskazywali na działalność dystrybucyjną 
oraz handlową. Najmniej liczną kategorię stanowią 
operatorzy logistyczni.

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów 
Logistyki, n=267
Odpowiedzi nie sumują się do 100% gdyż istniała 
możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Źródło: badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=267

60%

39%

32%

11%

7%

Wykres 27.
miejSce firmy w łańcuchu logiStycznym

Produkcja

Dystrybucja

Handel hurtowy i detaliczny

Usługi

Operator logistyczny
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Kapitał przedsiębiorstwa

ponad połowa firm reprezento-
wanych w badaniu funkcjonu-
je wyłącznie w oparciu o polski 

kapitał. 1/5 firm działa w oparciu 
o kapitał zagraniczny (pochodzący 
z jednego kraju). 12% firm wskazało 

kapitał polski z udziałem zagranicz-
nym, zaś tylko 9% - kapitał między-
narodowy.

Wykres 28.
kapitał przedSiębiorStwa

20%

12%

58%

9%

Źródło: badania własne – Panel Polskich Mene-
dżerów Logistyki, n=309

Polski

MiędzynarodowyPolski 
z udziałem 
zagranicznym

Zagraniczny 
(jeden kraj 
pochodzenia)
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Korzystanie z doradztwa 
logistycznego

ponad połowa menedżerów 
logistyki wskazało, iż repre-
zentowane przez nich firmy 

nie korzystały do tej pory z doradztwa 
logistycznego. Z kolei nieco ponad 
¼ uczestników badania poświadczyło 

o korzystaniu z tego typu usług przez 
zatrudniające ich przedsiębiorstwa.

Wykres 28.
kapitał przedSiębiorStwa

28% 54%

18%

Nie

Nie wiem / nie dotyczy

Tak

Źródło: badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=267



52

Metodologia
Metoda wykorzystana w czwartym badaniu w ramach Panelu Polskich Menedże-
rów Logistyki „Automatyka magazynowa – praktyczne doświadczenia polskich 
firm” to metoda sondażu diagnostycznego. Do pozyskania danych wybrana została 
technika ankietowa. 
Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zawierał on 
21 pytań dotyczących doświadczeń polskich firm w inwestowaniu w automatykę 
magazynową, jedno pytanie kontrolne służące weryfikacji respondentów oraz 
metryczkę zawierającą 5 pytań. Dobór próby badawczej miał charakter celowy. 
Ankieta była skierowana do osób odpowiedzialnych za logistykę w przedsiębior-
stwach: dyrektorów, menedżerów i kierowników logistyki. 
Respondenci wypełniali ankiety drogą internetową. Po wyrażeniu zgody na wzięcie 
udziału w badaniach (podczas rozmowy telefonicznej) otrzymywali oni w mailu 
link do ankiety elektronicznej. E-ankieta została opracowana z wykorzystaniem 
oprogramowania LimeSurvey. Dane gromadzone były w bazie utworzonej na 
serwerze firmy Logisys sp. z o. o. 
Badanie ankietowe realizowane było w drugiej połowie 2013 roku. Organizatorem 
jest centrum kompetencji logistycznych Logisys sp. z o. o. – firma zajmująca się 
projektowaniem i usprawnianiem logistyki przedsiębiorstw.
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etapy badania „automatyka magazynowa – praktyczne doświadczenia 
polSkich firm”

etap i: przygotowanie badania etap ii: realizacja badania

Ustalenie tematu badania Wysyłka ankiet

Sporządzenie tez badawczych Monitoring  (telefoniczny oraz e-mailowy)

Wybór metody, techniki i narzędzia Grupowanie materiału badawczego

Opracowanie kwestionariusza Analiza wyników badania

Komunikacja badania Sformułowanie wniosków z badań

Stworzenie bazy respondentów

Badanie pilotażowe

ł ącznie  wpłynęło  ponad 
350 ankiet, ale nie wszystkie 
zostały wypełnione przez re-

spondentów do końca lub zawierały 
rekomendacje innej osoby, bardziej 
kompetentnej do wzięcia udziału  
w panelu. Wnioski z badań zostały 
wyciągnięte na podstawie 267 w pełni 
i prawidłowo wypełnionych ankiet. 
Wyniki części pytań odnoszą się 
do mniejszych liczebności próbny, 

ponieważ zostały poprzedzone py-
taniami filtrującymi.
Efektem badania jest niniejszy ra-
port na temat doświadczeń polskich 
przedsiębiorstw w inwestowaniu 
w automatykę magazynową. Zo-
stanie on przesłany do wszystkich 
osób, które wzięły udział w badaniu 
i wyraziły zgodę na jego otrzymanie.
Badanie „Automatyka magazynowa 
– praktyczne doświadczenia polskich 

firm” jest  czwartym ogólnopolskim 
badaniem realizowanym w cyklu 
Panel Polskich Menedżerów Logistyki. 
Z pewnością będzie ono kontynu-
owane w przyszłości. Respondenci 
zaproponowali wiele interesujących 
tematów kolejnych badań.
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Projekty. Wdrożenia. Uruchomienia. 
Podwyższanie efektywności magazynów. 
Dobór optymalnego wyposażenia i rozwiązań IT. 
Optymalizacja sieci dystrybucji. Innowacje w procesach.
Organizacja logistyki i produkcji. Controlling logistyczny.
Projekty pod klucz. Interim management. Inne.

Dostarczamy skuteczność, 
opłacalność i odpowiedzialność.
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