
Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o.

Raport 2014
Systemy informatyczne 
w polskich magazynach





3

Systemy informatyczne w polskich magazynach | RapoRt

Wprowadzenie
Jak polscy menedżerowie odpowiadający za logistykę i za IT oceniają 
wdrożenia systemów wspierających gospodarkę magazynową? 

S ystemy IT wspierające pracę maga-
zynu są popularne w Polsce, a ich 
znaczenie postrzegane jest jako 

rosnące. Krajobraz rodzajów systemów 
i skuteczności ich wdrożenia jest jednak 
bardzo zróżnicowany. W wielu firmach 
toczy się dyskusja – kupować niezależny 
produkt WMS czy też wdrożyć kolejny 
moduł działającego ERP?

Jak się okazuje, niezależne od doświad-
czeń i specyfiki przedsiębiorstw, istnieje 
50% szans, że budżet na wdrożenie sys-
temu IT zostanie przekroczony. Podobnie 
wygląda kwestia harmonogramu. Nawet 
w przypadku ostrożnego i dokładnego 
planowania inwestycji założony czas 
wdrożenia oraz zasoby mogą zostać 
przekroczone. Zwłaszcza, że bardzo rzadko 
firmy wdrażają więcej niż jeden system 
w przeciągu kilku lat, a technologia stale 
się zmienia i rozwija. Skutkuje to brakiem 
doświadczenia w realizacji tego typu 
inwestycji. Zaś brak punktu odniesienia 
prowadzi do przekroczeń w budżetach 
i harmonogramach, ponieważ nie wszystko 
można przewidzieć i uwzględnić w planie.

Pokutuje również przekonanie, że wdro-
żony system IT sam poukłada procesy 
w magazynie. Takie założenie sprawia, że 
często firmy nie opracowują dokładnej 
koncepcji logistycznej przed wyborem 
konkretnego rozwiązania lub zostawiają 
to w rękach dostawców. Co za tym idzie, 
koncepcję logistyczną przygotowują infor-
matycy, którzy myślą innymi kategoriami 
i nie uwzględniają szeregu czynników 

związanych z logistyką, mających istotny 
wpływ na funkcjonowanie magazynu po 
wdrożeniu systemu IT. W efekcie, system 
okazuje się być niedopasowany do spe-
cyfiki przedsiębiorstwa lub też trudny do 
zarządzania, co prowadzi do wydłużenia 
czasu wdrożenia i zwiększenia jego kosztów.

Postanowiliśmy zbadać, jak wyglą-
da polski krajobraz wdrożeń systemów 
magazynowych (w tym WMS), ubrać go 
w dane statystyczne i otworzyć w ten spo-
sób dyskusję wewnątrz firm, w zarządach 
oraz pomiędzy logistyką a innymi działami, 
opartą na faktach – jakimi środkami, sta-
wianymi sobie pytaniami biznesowymi 
i logistycznymi wyzwaniami można osią-
gnąć właściwe efekty z wdrożenia, aby 
móc podejmować racjonalne i oparte na 
rzetelnych wyliczeniach decyzje w tym 
zakresie. 

„Systemy informatyczne w polskich 
magazynach” to piąte ogólnopolskie ba-
danie zrealizowane w cyklu Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, w skrócie PPML. 

Jest to niekomercyjny projekt firmy 
Logisys Sp. z o. o., w ramach którego mene-
dżerowie logistyki (a w niniejszym badaniu 
również menedżerowie IT) w polskich 
firmach mogą dzielić się swoim doświad-
czeniem związanym ze stanem zarządzania 
logistyką w krajowych przedsiębiorstwach. 

Jest to unikalne przedsięwzięcie, dzięki 
któremu menedżerowie odpowiedzialni 
za logistykę i za IT oraz ich przełożeni będą 
lepiej przygotowani do podejmowania 

dyskusji o tym, jaki potencjał i jakie wymierne 
korzyści niesie za sobą informatyzowanie 
magazynów.

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
Raport z V edycji badań Panel Polskich Menedżerów Logi-

styki został opracowany na podstawie danych z odpowiedzi 
346 respondentów – w tym 263 osób odpowiedzialnych za 
logistykę oraz 83 dyrektorów IT.

Najczęściej używanymi rozwiązaniami informatycznymi 
obejmującymi zarządzanie magazynem okazują się być 
systemy klasy ERP w podstawowej wersji lub rozbudowane 
o moduł magazynowy (prawie połowa respondentów). 
1/3 badanych firm zarządza procesami magazynowymi za 
pomocą systemów klasy WMS (dedykowanych lub dostęp-
nych na rynku), które są  oceniane jako bardziej elastyczne 
i lepiej dostosowane niż systemy klasy ERP. 

W pytaniach o bariery związane z zakupem systemu 
można dostrzec różnicę pomiędzy opiniami menedżerów 
logistyki a IT. Ci pierwsi wydają się mieć dużo większą 
świadomość istniejących barier przy zakupie i wdrażaniu 
systemu IT (brak barier wskazało 31% badanych menedżerów 
logistyki, a IT – aż 63%). Podobna dysproporcja w ocenie 
sytuacji związanych z wdrożeniem systemu IT powtarza 
się niejednokrotnie w późniejszych pytaniach, ukazując 
znaczną różnicę w postrzeganiu problematyki realizowania 
tego typu inwestycji u informatyków i logistyków.

Zróżnicowanie zakresów funkcji systemów IT używanych 
w magazynach wzrasta wraz z wielkością firmy. Choć ela-
styczność użytkowanych systemów jest postrzegana raczej 
krytycznie  – aż połowa respondentów twierdzi, że zmiany 
mogą być wprowadzane jedynie po stronie dostawcy syste-
mu – to większość badanych pozytywnie oceniła możliwość 
i tempo wprowadzania zmian w wybranym systemie.

Zarówno menedżerowie IT, jak i logistyczni oceniają 
pozytywnie swój wpływ na przebieg procesu decyzyjnego 
przy wyborze systemu zarządzania magazynem. W ponad 
1/3 przypadków, to właśnie menedżerowie logistyki są za 
tę decyzję odpowiedzialni. W podobnym odsetku przy-

padków decyzję podejmuje Zarząd, znacznie rzadziej zaś 
szef IT (7%).

Zakres planowanych kwot przeznaczonych na zakup 
i wdrożenie systemu, podawanych przez respondentów, 
jest zróżnicowany. Jednak jeśli chodzi o rzeczywisty koszt 
inwestycji, ponad połowa logistyków uważa, że przekroczył 
on założony budżet – w przeciwieństwie do informatyków, 
spośród których 69% uznało koszt rzeczywisty za zgodny 
z planowanym. W większości przypadków, za wdrażanie 
systemu od strony operacyjnej odpowiadają menedżerowie 
IT oraz logistyki. Niemal połowa z tych ostatnich wskazała na 
wydłużenie planowanego czasu poświęconego na wdrożenie 
inwestycji o 20% – aż 3 razy częściej niż informatycy, których 
prawie 2/3 uznało czas rzeczywisty za zgodny z planowanym. 

W ponad połowie przypadków dostawca wybranego sys-
temu pozostawiał po stronie klienta określenie optymalnego 
przebiegu procesów, a 3/4 logistyków i informatyków jest 
zadowolonych z poziomu uwzględniania uwag i pomysłów. 
Choć większość z obu grup pozytywnie ocenia również 
tempo uwzględniania uwag przez dostawcę oraz czas reakcji 
na błędy, można wyróżnić istotną grupę logistyków nieza-
dowolonych z tych dwóch aspektów współpracy (ok. 20%).

Podsumowując, ponad połowa badanych (62%) ocenia 
pozytywnie efekty inwestycji w stosunku do poniesionych 
nakładów. Aż 42% informatyków i 31% logistyków nie do-
strzegło żadnych barier w osiąganiu optymalnych efektów 
z inwestycji. Pozostali respondenci najczęściej wymieniali 
konieczność wprowadzania nieplanowanych zmian oraz 
większy niż przewidywany czas poświęcony na realizację 
projektu. Obok tych dwóch pojawiają się także takie bariery, 
jak niewystarczające dane dotyczące czynników wpływają-
cych na efekt końcowy, niedopasowanie funkcjonalności do 
realiów procesowych, niewystarczające zrozumienie założeń 
inwestycji, niedoszacowanie budżetu, ale także nierzetelność 
wykonawców i ofert.
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Na rynku istnieją trzy rodzaje rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspie-
rania procesów logistycznych w magazynie. Należą do nich:
•	 Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) – systemy do zarządzania przedsiębior-

stwem. Ich najważniejszą funkcją jest obsługa księgowości i handlu, w tym gospodarki 
magazynowej. Wsparcie dla procesów logistycznych jest w nich słabo realizowane, ale 
istnieje zwykle możliwość wdrożenia modułów magazynowych, pozwalających na 
efektywne i skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi.

•	 Systemy klasy WMS (Warehouse Management System) – wyspecjalizowane systemy 
do zarządzania magazynem, przepływem towarowym i procesami magazynowymi. 
Są niezależne od ERP i dają możliwość stosowania zaawansowanych funkcjonalności. 
Cechują się jednak relatywnie wysokim kosztem i długim czasem wdrożenia oraz 
zwykle ograniczoną możliwością samodzielnych modyfikacji.

•	 Systemy klasy WES (Warehouse Execution System) – systemy łączące funkcjonalność 
WMS zorientowaną na realizację procesów przy wykorzystaniu już istniejącej informacji 
w ERP – najczęściej w postaci mobilnych aplikacji na terminalach radiowych z czytni-
kiem kodów kreskowych. Są stosunkowo łatwe i szybkie we wdrożeniu.

W niniejszym rozdziale przed-
stawiamy ogólne charakte-
rystyki związane z użytko-

waniem systemów IT do zarządzania 
stanami magazynowymi w polskich 
przedsiębiorstwach. W szczególności 
zwracamy uwagę, które z omówionych 
powyżej typów rozwiązań są najczęściej 
wykorzystywane. Wnioski z tej części 

raportu stanowią omówienie odpowiedzi 
respondentów na następujące pytania:
•	 Jakiego typu system użytkuje (lub 

jest w trakcie wdrażania) Państwa 
firma do zarządzania stanami ma-
gazynowymi?

•	 Kiedy zostało wdrożone rozwiązanie 
IT stosowane w Państwa firmie do 
zarządzania magazynem?

•	 [Tylko użytkownicy WMS] Czego za-
brakło w module magazynowym 
Państwa ERP, co spowodowało, że 
zdecydowali się Państwo na wdro-
żenie WMS?

•	 Jakie są największe bariery w decyzji 
o zakupie systemu IT do zarządzania 
magazynem z perspektywy Państwa 
firmy?

Rozwiązania informatyczne
do zarządzania stanami 
magazynowymi
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Typy systemów do zarządzania 
stanami magazynowymi

prawie połowa firm zarządza procesami magazynowymi 
za pomocą modułów magazynowych systemów klasy erp.

Spośród badanych firm, największa 
grupa (47%) wskazała na użytko-
wanie modułu magazynowego 

systemu klasy ERP do zarządzania sta-
nami magazynowymi. Większa część 
z nich korzysta z podstawowej wersji, 
bez zarządzania lokalizacjami, wyso-
kim składem itp. Dotyczy to przede 
wszystkim mniejszych przedsiębiorstw, 
dysponujących powierzchnią maga-
zynową nie większą niż 5000 mkw. 
19% badanych administruje stanami 

magazynowymi poprzez system klasy 
ERP, ale za pomocą bardziej rozbu-
dowanego modułu magazynowego, 
dającego możliwość wsparcia zarzą-
dzania lokalizacjami, wysokim składem 
itp. Nieco ponad 1/3 respondentów 
wskazała na użytkowanie systemu do 
zarządzania magazynem klasy WMS, 
z czego 16% posiada dedykowany, 
stworzony na własne potrzeby system. 
Takie rozwiązania dominują w dużych 
przedsiębiorstwach, dysponujących 

powierzchnią magazynową większą 
niż 5000 mkw. Ponadto, 4% bada-
nych wskazało, iż w ich miejscu pracy 
wykorzystuje się rozwiązanie jeszcze 
innego rodzaju. Polega ono na admini-
strowaniu stanami magazynowymi na 
poziomie ogólnym w systemie ERP, ale 
za realizację procesów logistycznych 
i zarządzanie nimi odpowiada sys-
tem klasy WES, czyli osobna aplikacja 
obsługiwana na terminalach kodów 
kreskowych. 
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pIoTr ulaToWSKI
Dyrektor Zakupów i Logistyki
Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Ze względu na to, że firmy biorące udział w badaniu reprezentują bardzo 
różnorodne branże oraz zajmują różne miejsca w łańcuchu dostaw, nie 
możemy wyróżnić jednego zdecydowanego typu oprogramowania  wy-
korzystywanego do zarządzania stanami magazynowymi. Inne potrzeby 
ma firma produkcyjna z niewielkim asortymentem produktów, a inne ope-
rator logistyczny świadczący usługi dla różnorodnych klientów.  W badanej 
grupie mocną grupę systemów stanowią klasyczne WMS-y, jednak można 
zaobserwować dominację systemów zintegrowanych. Prawdopodobnie 
dlatego, że wśród badanych dominującą grupę stanowiły firmy produkcyjne. 

Jeśli chodzi o typy użytkowanych systemów w kontekście ilości aktyw-
nych SKU, o wynikach także zdecydowała różnorodność branż i potrzeb 
poszczególnych podmiotów. Widać, że na specjalizowane systemy klasy 
WES postawiły firmy dysponujące największymi, jeśli chodzi o ilość SKU, 
magazynami. Klasyczne WMS-y są wykorzystywane częściej w magazynach 
obsługujących powyżej 5000 SKU. Proste systemy ERP sprawdzają się w 
mniejszych magazynach. Z kolei te wspierające zarządzanie lokalizacjami 
są wykorzystywane praktycznie  przy każdej wielkości zapasów.

Wykres 1.
Typy użyTkowanych sysTemów do zarządzania sTanami magazynowymi

18%

16%

5%

28%

10%

19%

Jeden z dostępnych 
na rynku systemów do 
zarządzania magazynem 
klasy WMS

Dedykowany system 
zarządzania magazy-
nem klasy WMS

Brak systemu

System klasy ERP, ale bez 
zarządzania lokalizacjami, 
wysokim składem itp.

Inne

System klasy ERP ze wspar-
ciem zarządzania lokalizacja-
mi, wysokim składem, itp. 

4%
Administracja na poziomie ogólnym przez ERP, za zarzą-
dzanie  procesami logistycznymi odpowiada system WES

Badania własne – Panel Polskich Mene-
dżerów Logistyki, n=313 (odfiltrowano 
odpowiedzi respondentów z tych 
samych firm).
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Wykres 2.
Termin wdrożenia rozwiązania iT do zarządzania magazynem

32%

9%

2%

58%

Nie więcej niż 5 lat 
temu

Jest  w trakcie 
wdrażania systemu 

Inne

5 lat temu lub wcześniej

Termin wdrożenia
rozwiązania IT

ponad połowa badanych firm wdrożyła rozwiązanie IT do 
zarządzania magazynem 5 lat temu lub wcześniej.

największa grupa respondentów 
wskazała, iż użytkowany przez 
nich system do zarządzania 

stanami magazynowymi został wdrożo-

ny 5 lat temu i wcześniej. Większość firm 
korzysta więc ze stosunkowo starych 
rozwiązań. Prawie 1/3 firm wdrożyła 
system do zarządzania magazynem 

w przeciągu ostatnich pięciu lat, zaś 9% 
jest w trakcie realizacji takiej inwestycji.

Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n=331 (odfiltrowano 
firmy, które nie posiadają systemu do zarządzania magazynem).
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Różnice między modułem 
magazynowym systemu ERP 
a systemem klasy WMS

Systemy klasy WmS uznawane są za bardziej elastyczne niż 
magazynowe moduły erp.

Systemy klasy WMS to wyspecja-
lizowane systemy do wspierania 
realizacji procesów magazyno-

wych i zarządzania magazynem. Są 
zupełnie niezależne od systemów ERP, 
posiadają zaawansowane funkcjonal-
ności, jednakże cechują się wysokim 
kosztem i długim czasem wdrożenia 
oraz ograniczonymi możliwościami 
modyfikacji systemu przez użytkowni-

ków. Respondentów, którzy zaznaczyli 
użytkowanie takiego rozwiązania, za-
pytaliśmy, czego zabrakło w modu-
łach magazynowych systemów ERP 
wdrożonych w ich firmach, że zde-
cydowano się na inwestycję w WMS. 
Przede wszystkim zwrócono uwagę 
na większą elastyczność systemów 
tej klasy, możliwość dynamicznego 
zarządzania miejscami pobrań oraz 

bardziej efektywną pracę z terminalami 
radiowymi. Co ciekawe, opinie infor-
matyków i logistyków różniły się w tej 
kwestii. Logistycy wskazywali najczęściej 
na większą elastyczność i dynamiczność 
systemów WMS względem ERP, podczas 
gdy stanowiska informatyków były bar-
dziej rozproszone, a aż 40% z nich miało 
problem z odpowiedzą na to pytanie 
i wybrało opcję „trudno powiedzieć”.
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Jest mniej elastyczny w konfiguracji od systemu WMS

Nie posiada dynamicznego zarządzania miejscami pobrań

Nie posiada możliwości pracy z terminalami radiowymi lub praca 
ta jest nieefektywna

Nie posiada możliwości dzielenia zleceń na różne strefy i konsoli-
dacji wysyłek

Nie posiada możliwości budowania nośników logistycznych na 
podstawie gabarytów towaru

Nie posiada dedykowanych algorytmów optymalizacji ścieżki 
zbiórki

Nie posiada adresacji lokalizacji w magazynie

Nie posiada możliwości realizowania rzeczywistej kolejki wydań

Firma wdrażająca system ERP nie posiada dostatecznych kompe-
tencji logistycznych

Nie posiada możliwości kontroli partii produkcyjnych i/lub dat 
przydatności

Jest za drogi we wdrożeniu

System ERP, który używamy, nie posiada modułu magazynowego

Nie wiem / trudno powiedzieć / inne

Wykres 3.
Braki modułu magazynowego erp

względem sysTemu wms

40%

31%

31%

27%

25%

23%

23%

21%

17%

17%

15%

13%

29%

Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 48 
(odpowiadali respondenci z firm, które wdrożyły system WMS w ostatnich 
5 latach lub są w trakcie wdrożenia takiego systemu).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.

IT LOgISTyCy CAłOść
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Bariery przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie systemu IT

63% dyrektorów IT nie podało żadnych barier mogących się pojawić 
przy zakupie systemu IT do zarządzania stanami magazynowymi.

a ż 63% dyrektorów IT nie 
wskazało barier mogących 
utrudniać decyzję o wyborze 

i zakupie systemu do zarządzania 
magazynem, podczas gdy wśród 
menedżerów logistyki częstotli-
wość wskazywania tej odpowiedzi 
była o połowę mniejsza. Może to 
świadczyć o tym, że perspektywa 
logistyka jest bardziej złożona, po-

nieważ musi on analizować więcej 
zależności między samym syste-
mem a funkcjonowaniem logistyki 
w przedsiębiorstwie. Spore różnice 
pomiędzy tymi grupami widoczne są 
również we wskazywanych barierach. 
Logistycy najbardziej obawiają się 
niewystarczającej wiedzy na temat 
rozwiązań, ale także tego, że firma 
nie jest jeszcze w pełni gotowa na 

tak zaawansowaną technologię, ma 
zbyt małe doświadczenie w tego 
typu inwestycjach lub też poczy-
nione wyliczenia co do opłacalności 
wdrożenia są niewystarczające. Tym-
czasem informatycy najczęściej jako 
przeszkodę zaznaczali niepewność 
związaną z trafnym dopasowaniem 
rozwiązania do potrzeb oraz niepew-
ność faktycznego kosztu wdrożenia.
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20%

18%

18%

18%

17%

12%

11%

11%

14%

31%

Wykres 4.
Bariery w podejmowaniu decyzji o zakupie sysTemu iT – logisTycy

Niewystarczająca wiedza  dotycząca moliwości rozwiązań

mendżerowie logistyki

Niepewność co do gotowości organizacji naszej firmy na złożo-
ne i zaawansowane technologicznie i procesowo rozwiązanie

Niewystarczające wyliczenia (niepewność) dotyczące korzy-
ści z wdrożenia w porównaniu z kosztami wdrożenia

Niewystarczające doświadczenie w naszym przedsiębior-
stwie w realizacji tego typu inwestycji

Niepewność co do trafności propozycji rozwiązań oferowa-
nych przez dostawców

Niepewność co do kosztów bieżących użytkowania i rozwoju 
systemu IT

Niepewność co do rozwoju biznesowego przedsiębiorstwa

Niepewność co do faktycznego kosztu wdrożenia systemu IT

Inne

Żadne z powyższych/nie wiem/nie dotyczy

Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 65 (od-
filtrowano firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które 
administrują magazynem poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, 
wysokim składem itp., lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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21%

17%

13%

8%

8%

8%

4%

4%

8%

63%

Wykres 5.
Bariery w podejmowaniu decyzji o zakupie sysTemu iT – informaTycy

Niepewność co do trafności propozycji rozwiązań ofero-
wanych przez dostawców

dyrektorzy IT

Niepewność co do faktycznego kosztu wdrożenia systemu IT

Niewystarczająca wiedza  dotycząca moliwości rozwiązań

Niepewność co do rozwoju biznesowego przedsiębiorstwa

Niepewność co do gotowości organizacji naszej firmy na złożo-
ne i zaawansowane technologicznie i procesowo rozwiązanie

Niewystarczające wyliczenia (niepewność) dotyczące korzy-
ści z wdrożenia w porównaniu z kosztami wdrożenia

Niepewność co do kosztów bieżących użytkowania i rozwoju 
systemu IT

Niewystarczające doświadczenie w naszym przedsiębior-
stwie w realizacji tego typu inwestycji

Inne

Żadne z powyższych/nie wiem/nie dotyczy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, 
n = 24 (odfiltrowano firmy, które nie wdrożyły systemu IT do maga-
zynu oraz te, które administrują magazynem poprzez system ERP bez 
zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system 
wdrożony 5 lat temu i wcześniej)
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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mIchał pIłaT
Niezależny konsultant logistyczny
Współpracujący z Logisys Sp. z o.o.

63% szefów IT, którzy nie wskazali na żadne bariery mogące  ogra-
niczać inwestycje w systemy IT, mogłoby sugerować, iż w większości 
przypadków takie bariery się nie pojawiają i byłby to dobry wynik… 
ale czy na pewno?

Z mojego doświadczenia wynika, że nie tylko takie bariery się poja-
wiają, to dodatkowo w wielu sytuacjach stanowią o tym, iż decyzja o 
zakupie systemu IT w najlepszym przypadku jest odsuwana w czasie, 
a nawet bywa zaniechana.

Co do głównych barier, stanowiących przeszkodę w podjęciu trafnej 
decyzji o zakupie systemu IT, wskazałbym na dwie, które zresztą pojawiają 
się na pierwszych pozycjach wśród opinii respondentów: niepewność 
co do gotowości organizacji firmy na złożone i zaawansowane rozwią-
zania oraz niewystarczająca wiedza dotycząca możliwych rozwiązań. 

Na pierwszą może składać się struktura organizacyjna firmy - jej 
nieuporządkowanie bądź ograniczenie, wynikające ze zbyt małej ilości 
osób, które powinny być bezpośrednio zaangażowane w etap zarówno 
projektowania, jak i wdrożenia inwestycji. Warto również przyjrzeć się, 
czy procesy, które chcemy objąć systemem IT, są opisane i zdefiniowane 
tak, aby w jednoznaczny sposób mogły znaleźć odzwierciedlenie w 
systemie. Brak takiej przejrzystości może mieć wpływ na zastosowanie 
chybionych rozwiązań.

Druga bariera wynika z naturalnych ograniczeń każdego z nas – nikt 
nie zna wszystkich możliwych, dostępnych w danym momencie roz-
wiązań. Dlatego też, aby zmniejszyć tę przeszkodę do minimum, warto 
poświęcić czas na konsultacje wewnętrzne, konsultacje z dostawcami, 
konsultacje z firmami, które wdrożyły podobne rozwiązania, poszerzać 
swoją wiedzę poprzez spotkania/konferencje tematyczne.
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Rozbudowane systemy IT do zarządzania magazynami (w szczególności systemy klasy 
WMS) oferują użytkownikom bardzo szerokie spektrum funkcji, które można zastosować. 
Zazwyczaj jednak firmy nie wykorzystują wszystkich możliwości systemów. Postanowiliśmy 
zatem sprawdzić, jakie funkcjonalności rzeczywiście są użytkowane przez polskie przed-
siębiorstwa, oraz zbadać, jak wygląda kwestia wprowadzania modyfikacji do systemów.
W poniższym rozdziale przestawiamy rozkład odpowiedzi uczestników badania na na-
stępujące pytania:
•	 Jaki zakres funkcjonalny ma stosowane w Państwa firmie rozwiązanie IT do zarządzania 

magazynem?
•	 Czy są możliwe samodzielne modyfikacje sposobu realizacji procesów po stronie 

Państwa firmy?
•	 Czy są Państwo zadowoleni z możliwości i tempa wprowadzania zmian w Państwa 

systemie do zarządzania magazynem?

Zastosowanie
systemów IT 
w magazynach
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Wykorzystywane 
funkcjonalności systemu IT

Systemy IT do zarządzania magazynem, a w szczególności 
systemy klasy WmS, oferują użytkownikom bardzo szeroką 
gamę funkcjonalności – od prostego administrowania stanami 
magazynowmi, aż po tworzenie geografii magazynu czy 
grupowanie zleceń.

W celu sprawdzenia, które 
z tych funkcjonalności są 
rzeczywiście wykorzysty-

wane i w jakim natężeniu, zadaliśmy 
respondentom pytanie dotyczące 
zakresu funkcjonalności rozwiąza-
nia IT stosowanego w ich miejscach 
pracy. Do najczęściej zakreślanych 
odpowiedzi, poza szerokim pojęciem 
administracji stanami magazynowymi, 
należały: prowadzenie inwentaryzacji, 
realizacja kolejki wydań wg FIFO/
FEFO/LIFO, przypisanie towaru do 
lokalizacji, informacja o dokładnym 

położeniu towaru oraz rejestracja 
i nadzór nad partiami dostaw i par-
tiami produkcyjnymi. Powyższe funk-
cjonalności zostały wskazane przez 
ponad połowę uczestników badania. 
Z kolei najrzadziej stosowane są takie 
funkcjonalności, jak prognozowanie 
wydajności magazynu i spodziewa-
nej godziny zakończenia operacji na 
podstawie analizy zawartości zleceń 
(przed uruchomieniem kompletacji) 
czy tworzenie geografii magazynu 
na podstawie prognoz sprzedaży. 
Skrzyżowanie zmiennej dotyczącej 

wykorzystywanych funkcjonalności 
z wielkością firmy wykazało, że im 
większa firma, tym bardziej zróżnico-
wane zakresy funkcji systemów, zaś 
porównanie jej z rodzajem systemu 
udowodniło, iż najbardziej różnorodne 
funkcjonalości są wykorzystywane 
przez użytkowników systemów WMS 
oraz ERP z rozbudowanym modułem 
magazynowym. Dwa następujące 
wykresy przedstawiają szczegółowy 
rozkład stosowania funkcjonalności 
systemów IT w magazynach polskich 
przedsiębiorstw.
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96%

68%

67%

65%

56%

52%

44%

41%

40%

32%

31%

30%

26%

20%

Wykres 6.
częsTo wykorzysTywane funkcjonalności sysTemu iT do zarządzania 

sTanami magazynowymi

Administracja stanami magazynowymi

Prowadzenie inwentaryzacji ciągłej i/lub cząstkowej

Realizacja kolejki wydań wg FIFO i/lub wg FEFO i/lub wg LIFO

Przypisanie towaru do lokalizacji, informacja o dokładnym 
położeniu towaru

Rejestracja i nadzór nad partiami dostaw

Rejestracja i nadzór nad partiami produkcyjnymi

Wykorzystanie terminali radiowych 

Podział zamówienia między osobne strefy kompletacji 
i konsolidacja towaru na wyjściu

Kontrola dat przydatności 

Bieżące raportowanie wydajności poszczególnych pracowników

Znakowanie jednostek logistycznych zgodnie ze standardem gS1

Wsparcie realizacji konfekcji i/lub produkcji prostej

Zarządzanie tworzeniem zestawów 

Automatyczne przypisywanie towaru do lokalizacji 

Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 297 
(odfiltrowano firmy, które nie posiadają systemu IT do zarządzania maga-
zynem lub użytkują system nie uwzględniony w kategoriach odpowiedzi).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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19%

19%

16%

15%

14%

14%

13%

13%

9%

5%

2%

Wykres 7.
rzadko wykorzysTywane funkcjonalności sysTemu iT do zarządzania 

sTanami magazynowymi

Bieżące raportowanie wydajności poszczególnych stref 
magazynowych

grupowanie zleceń i kompletacje dwustopniowe

Automatyczne nadawanie wysyłek w systemach kurierskich i 
wydruk listów przewozowych

Automatyczne budowanie jednostek wysyłkowych 

grupowanie zleceń i prowadzenie multipickingu

Zarządzanie zleceniami uzupełnień tak, aby jak najlepiej 
wykorzystać środki transportu wewnątrzmagazynowego 

Automatyczne przypisywanie towaru do lokalizacji komple-
tacyjnej na podstawie częstości pobrań 

Automatyczne wyliczanie zapotrzebowania na transport 

Prognozowanie wydajności magazynu i spodziewanej godzi-
ny zakończenia operacji 

Tworzenie geografii magazynu na podstawie prognoz sprzedaży

Trudno powiedzieć / nie wiem / nie dotyczy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, 
n = 297 (odfiltrowano firmy, które nie posiadają systemu IT do zarządzania 
magazynem lub użytkują system nie uwzględniony w kategoriach odpowiedzi).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż jednej odpowiedzi.
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IreneuSz BorcIńSKI
Dyrektor Logistyki
grene Dystrybucja

Przedstawione wyniki badań, dotyczące najczęściej wykorzystywanych 
funkcjonalności rozwiązań IT do zarządzania magazynem, znakomicie 
odzwierciedlają bieżące potrzeby organizacji pracy współczesnych dużych 
magazynów. Wydaje się, że również profil respondentów zdecydował 
o kształcie wykresu. Pomijając podstawowe funkcjonalności narzędzi 
klasy WMS czyli (1) administrowanie stanami magazynowymi czy (2) 
przypisanie towaru do lokalizacji, przedstawioną analizę należy inter-
pretować jako spójną z potrzebami firm produkcyjnych, często z branży 
spożywczej, dla których bardzo istotna jest dyscyplina w zarządzaniu 
partią, kontrola dat przydatności, nadzór nad partiami produkcyjnymi 
czy metody realizacji kolejki wydań.

Interesująca dla mnie osobiście jest część funkcjonalności znajdująca 
się poniżej 40% częstości.  Dla Firmy dystrybucyjnej, którą reprezentuję, 
wdrożenie narzędzi IT do zarządzania magazynem  ma na celu zopty-
malizowanie całego procesu przepływu towarów, a także obsłużenie 
dodatkowych procesów w magazynie, które pojawiły się w trakcie roz-
woju zróżnicowanych kanałów dystrybucji. Bardzo istotne jest wsparcie 
automatyzacji procesu zbiórki i kompletacji, które pozwoli skrócić czas 
wydania towaru z magazynu, a tym samym wydłużyć czas składania 
zamówień z możliwą dostawą na następny dzień. Wiele z tych funkcjo-
nalności znajduje się na wykresie 6, gdzie, wg mojej opinii, przeważają 
potrzeby Firm dystrybucyjnych, handlowych i operatorów logistycznych. 
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć, że na rynku nie ma zbyt wielu 
rozwiązań IT spełniających wymienione funkcjonalności, szczególnie 
takich, które zamykają się w jednym module np. WMS. Najczęściej są to 
skomplikowane i złożone z kilku modułów platformy IT do zarządzania 
przepływem towarów od dostawcy do odbiorcy, w których podstawowymi 
zdecydowanie są rozwiązania klasy WMS i TMS, wspierane często również 
narzędziami wymiany danych typu EDI. 

Należy tutaj wspomnieć, że narzędzia informatyczne obsługujące tak 
złożone procesy należą do rozwiązań drogich, gdzie wiele firm np. dystry-
bucyjnych musi przeprowadzić dokładne analizy swoich potrzeb. Często 
analizy logistyczne muszą być wsparte dokładną analizą ekonomiczną 
uzasadniającą znaczne nakłady inwestycyjne w tym obszarze. Sięgając 
głębiej, nie można zapomnieć o kosztach pracy w Polsce w odniesieniu do 
innych bardziej zaawansowanych gospodarczo krajów zachodniej Europy.  

W ostatnim czasie wykonaliśmy analizę potrzeb dla naszej sieci dys-
trybucyjnej, której wynikiem było określenie wymagań dla narzędzi IT 
wspierających przepływ towarów od zarządzania magazynem, poprzez 
obsługę wysyłek (integracja z operatorami logistycznymi), a kończąc na 
obsłudze procesów reklamacyjnych (włącznie z reklamacjami jakościo-
wymi składanymi przez klientów detalicznych).
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Ocena elastyczności systemu
połowa badanych firm nie posiada możliwości samodzielnej 
modyfikacji sposobu realizacji procesów.

Wśród respondentów odpo-
wiadających za IT w swoich 
przedsiębiorstwach, połowa 

zadeklarowała, że użytkowany przez 
nich system do zarządzania magazynem 
nie daje możliwości samodzielnego 
wprowadzania zmian. Oznacza to, iż 
wszelkie modyfikacje muszą być doko-
nywane przez dostawcę. 54% uczest-

ników zadeklarowało, że samodzielne 
wprowadzanie zmian jest możliwe, ale 
tylko w wybranych aspektach, takich jak: 
stworzenie polityk wydań i ich dynamicz-
ne przełączanie, dodanie nowych pól 
i reguł walidacyjnych w dokumentach 
oraz aplikacjach mobilnych używanych 
przez magazynierów, czy też zmienianie 
widoku list i kartotek oraz list skrótów 

na własne potrzeby. Co czwarty dy-
rektor IT wskazał, że ma samodzielną 
możliwość wprowadzania dowolnych 
modyfikacji. Odpowiedź tę zaznaczali 
najczęściej użytkownicy dedykowanych 
systemów WMS.

49%

24%

22%

18%

14%

14%

Wykres 8.
możliwość samodzielnej modyfikacji sposoBu realizacji procesów

Nie ma możliwości zmian po stronie klienta – wszystkie 
zmiany musi robić dostawca

Tak, właściwie dowolne modyfikacje działania procesów 
są możliwe do przeprowadzenia po stronie użytkownika 

(nasze przedsiębiorstwo)

Tak, możliwe jest samodzielne stworzenie własnych poli-
tyk wydań i ich dynamiczne przełączanie

Tak, możliwe jest zmienianie widoku list i kartotek oraz 
list skrótów na własne potrzeby

Tak, możliwe jest samodzielne dodanie nowych pól i 
reguł walidacyjnych w dokumentach i aplikacjach mobil-

nych używanych przez magazynierów

Trudno powiedzieć / nie wiem / nie dotyczy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 51 
(odpowiadali respondenci odpowiedzialni za IT; odfiltrowano firmy, które nie 
wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp.).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia 
więcej niż opcji.
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Zadowolenie z możliwości 
i tempa wprowadzania zmian

prawie co czwarty szef logistyki nie jest zadowolony 
z możliwości i tempa wprowadzania zmian w systemie.

połowa menedżerów logistyki 
przyznała, że nie ma zastrzeżeń 
co do tempa wprowadzania 

zmian w systemie IT do zarządzania 
stanami magazynowymi. Mimo to 
część z nich (28%) zaznaczyła, iż na 
modyfikacje trzeba czekać, a procesy 

przebiegałyby sprawniej, gdyby mieli 
możliwość robić to bez konieczności 
angażowania dostawcy. Sporą grupę 
(23%) stanowią jednak respondenci, 
według których czas oczekiwania na 
wprowadzanie zmian jest zbyt długi 
w stosunku do ich potrzeb i oczekiwań. 

Najbardziej zadowoloną z tempa i moż-
liwości wprowadzania zmian grupą są 
użytkownicy  dedykowanych systemów 
WMS. Z kolei niezadowolenie najczęściej 
wyrażali logistycy administrujący stanami 
magazynowymi poprzez system ERP.
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KrzySzTof paTyK
Supply & Inter Company Delivery Logi-
stic Manager (Central, Eastern Europe 
& Russia)
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o.

Wykresy doskonale pokazują, że Dostawcy programów WMS są 
bardzo prorynkowo działającymi organizacjami i sprawnie wdrażają 
zmiany procesowe zlecane przez ich Klientów. 

Respondentom, którzy wskazali na niższy poziom zadowolenia 
z tempa wdrażania zmian (czyli 21%) warto zalecić, aby częściej 
spotykali się z własnymi dostawcami systemów IT w celu umawiania 
się na serwisowy OTIF co do tempa modyfikacji i/lub wdrożenia.

W Akzo Nobel nie spotykamy się z takimi problemami. Nasze zmia-
ny wdrażane są w bardzo dobrym tempie – zgodnie z pierwotnym 
planem projektu oraz kiedy tylko wymaga tego biznes. Zaś częste 
kontakty z Firmą dostarczającą i serwisująca WMS sprzyjają temu, 
żeby uczyć się od siebie i spełniać wzajemne wymagania.

49%

23%28% Nie, zwykle musimy długo czekać na każdą zmianę

Tak, zmiany są wprowadza-
ne w tempie dostosowanym 
do naszego biznesu

Tak, choć na zmiany 
musimy czekać

Wykres 9.
poziom zadowolenia z możliwości i Tempa wprowadzania zmian w sysTemie

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013,  
n = 124 (odpowiadali respondenci odpowiedzialni za logistykę; 
odfiltrowano firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu 
oraz te, które administrują magazynem poprzez system ERP bez 
zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub są w trakcie 
wdrażania systemu).
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Inwestycja w system IT oznacza zazwyczaj spore zmiany w funkcjonowaniu logistyki ma-
gazynowej, a także wymaga stosunkowo dużego budżetu, który trzeba na nią przeznaczyć. 
Niezwykle istotne jest więc odpowiednie merytoryczne przygotowanie przedsiębiorstwa 
do zmian, które mają nastąpić, oraz dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania do 
potrzeb i zasobów firmy. Odpowiedzialność za wybór systemu i dostawcy powinny więc 
ponosić osoby o największym doświadczeniu i kompetencjach w tym zakresie. 
Aby sprawdzić, jak wygląda podejmowanie decyzji o wyborze systemu w polskich przed-
siębiorstwach, zapytaliśmy uczestników badania o następujące kwestie:
•	 Kto odpowiadał/odpowiada za przygotowanie merytorycznej strony decyzji o wyborze 

produktu i dostawcy systemu IT do zarządzania IT w Państwa firmie?
•	 Jak ocenia Pani/Pan wpływ osoby odpowiadającej za IT w Państwa firmie na decyzję 

o wyborze systemu?
•	 Jak ocenia Pani/Pan wpływ osoby odpowiadającej za logistykę w Państwa firmie na 

decyzję o wyborze systemu?

Merytoryczna
strona decyzji 
o wyborze rozwiązania 
i dostawcy systemu
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Merytoryczna odpowiedzial-
ność za wybór systemu

od strony merytorycznej, za decyzję o wyborze systemu IT 
najczęściej odpowiadają szefowie logistyki oraz zarządy.

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

styki (35%). Biorąc jednak pod uwagę, 
że są to z założenia osoby najbardziej 
kompetentne do podjęcia takiej de-
cyzji, można by się spodziewać, że 

częstość takiego wskazania będzie 
większa. Tymczasem w niemal równej 
mierze za merytorykę odpowiada 
Zarząd (34%), który niekoniecznie 
jest ekspertem w kwestiach logistycz-
nych. Dyrektorzy IT odpowiadają za 
wybór systemu stosunkowo rzadko 

(7% wskazań). Ciekawy jest fakt, że 
odpowiedzi logistyków i informaty-
ków są mocno zróżnicowane – każ-
da z tych grup wykazała skłonność 
do przypisywania sobie większego 
wpływu na decyzyjność. 
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Szef logistyki (jeśli nie jest członkiem zarządu)

Zarząd firmy

Właściciel firmy / rada nadzorcza

Szef IT (jeśli nie jest członkiem zarządu)

Zewnętrzny, niezależny doradca logistyczny (firma lub indywidu-
alny konsultant)

Inne

Nie wiem/Trudno powiedzieć

Wykres 10.
osoBa odpowiedzialna meryTorycznie za wyBór produkTu i dosTawcy iT

35%

34%

17%

7%

2%

1%

4%

IT LOgISTyCy CAłOść

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, 
n = 89 (odfiltrowano firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu 
oraz te, które administrują magazynem poprzez system ERP bez zarzą-
dzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system wdrożony 
5 lat temu i wcześniej). Badania własne – Panel Polskich Menedżerów 
Logistyki 2013, n = 89 (odfiltrowano firmy, które nie wdrożyły systemu IT 
do magazynu oraz te, które administrują magazynem poprzez system ERP 
bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system 
wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
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Ocena wpływu osoby odpo-
wiadającej za logistykę i IT na 
decyzyjność

zarówno menedżerowie logistyki, jak i dyrektorzy IT są zadowoleni ze 
stopnia swojego wpływu na decyzję o wyborze systemu.

Kolejne pytanie dotyczyło oce-
ny wpływu poszczególnych 
osób na decyzję o wyborze 

systemu. Menedżerowie logistyki 
oraz IT oceniali, czy ich rola w pro-
cesie podejmowania decyzji była 
wystarczająca. W obydwu grupach 

respondentów wyniki tej oceny były 
w większości pozytywne. 71% dyrek-
torów IT stwierdziło, że wpływ osoby 
odpowiadającej za IT na decyzję 
o wyborze systemu był wystarcza-
jący lub całkowicie wystarczający. 
W przypadku logistyków statystyki 

wyglądają podobnie – takich od-
powiedzieli udzieliło 69% badanych 
należących do tej grupy. Odsetek 
osób niezadowolonych jest w obu 
przypadkach stosunkowo niewielki 
(15% - dyrektorzy IT, 17% - menedże-
rowie logistyki).

29%

52%

5%

5%

10%

Wykres 11.
ocena wpływu osoBy odpowiadającej za iT na decyzję o wyBorze sysTemu

Całkowicie wystarczający

Wystarczajacy

Niewiele mniejszy niż wystarzający

Niewystarczający

Zdecydowanie niewystarczający

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów 
Logistyki 2013, n = 24 (odpowiadali respondenci 
odpowiedzialni za IT; odfiltrowano firmy, które nie 
wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które 
administrują magazynem poprzez system ERP bez 
zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub 
użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).



30

34%

42%

7%

15%

2%

Wykres 12.
ocena wpływu osoBy odpowiadającej za logisTykę magazynową na decyzję 

o wyBorze sysTemu

Całkowicie wystarczający

Wystarczajacy

Niewiele mniejszy niż wystarzający

Niewystarczający

Zdecydowanie niewystarczający

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, 
n = 59 (odpowiadali respondenci odpowiedzialni za logistykę; odfiltrowano 
firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują 
magazynem poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim 
składem itp. lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej; odfil-
trowano też kategorię „trudno powiedzieć”).
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JaceK KoWal
Dyrektor ds. Logistyki
grupa Polskie Składy Budowlane S.A.

Przy wyborze systemu sporo uwagi należy poświęcić kwestiom techno-
logicznym. Warto wykonać dobrze analizę przedwdrożeniową, w której 
zaplanowane zostaną procesy do obsługi przez system WMS oraz raporty.  
To nie mogą być tylko kwestie związane z tym, co dzisiaj ma obsłużyć 
poszukiwana aplikacja. Ponieważ czas biegnie szybko, bardzo ważne 
są pytania wyprzedające, np. jak zaawansowany technologicznie jest 
system, czy jest nowoczesny i elastyczny, czy jest możliwość dołączenia 
dodatkowych modułów (np. do zarządzania rampami lub transportem), 
czy można go rozszerzyć na wiele magazynów ze zdalnym dostępem itp. 
W kolejnych etapach należy zbadać potencjał i doświadczenie oferenta 
systemu, warunki dostawy i serwisu, a wreszcie koszty zakupu bieżące 
i koszty utrzymania systemu. 

Nie wyobrażam sobie, by w tych merytorycznych działaniach nie uczest-
niczył zespół projektowy złożony z logistyków i specjalistów IT. W praktyce 
biznesowej władza i decyzyjność jest podzielona między właścicieli, zarząd 
i dyrektorów działów.

Większość respondentów ankiety (aż 91%) reprezentowała średnie i duże 
firmy, a więc o złożonej strukturze, w której występują stanowiska szefa 
logistyki i szefa IT. To, że decydują głównie szefowie logistyki i zarządy jest 
zrozumiałe, lecz sądzę, że należy podzielić kwestie, jakie rozstrzygają, na 
merytoryczne i budżetowe. Duży wynik wskazań na zarząd firmy, jako 
gremium odpowiedzialnego merytorycznie za wybór dostawcy i systemu 
IT, jest dla mnie zaskoczeniem. W mojej opinii w większych przedsiębior-
stwach zarząd powinien być uruchomiony na etapie początkowym, gdy 
określamy szacunkowe koszty i decydujemy, czy inwestować w system, 
a następnie już na etapie końcowym związanym z podsumowaniem, 
budżetem i ostatecznym wyborem spośród krótkiej listy 2-3 oferentów. 

Pocieszający jest wynik świadczący o tym, że osoby odpowiedzialne 
za logistykę mają co najmniej wystarczający wpływ na wybór systemu. 
To oznacza, że zarządy firm darzą zaufaniem swoich szefów logistyki, 
a ci z kolei mogą liczyć na wsparcie zarządu przy kluczowych dla firmy 
decyzjach z obszaru logistyki.
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Decyzja o wdrożeniu systemu IT do zarządzania magazynem wiąże się z dużym nakładem 
finansowym, dlatego budżet przedsięwzięcia powinien być dokładnie zaplanowany. 
W niniejszej części raportu przedstawiamy wyniki odnoszące się do kwestii związanych 
z budżetem inwestycji:
•	 Jaki był szacowany budżet przedsięwzięcia?
•	 Jaki jest stosunek rzeczywistych kosztów wdrożenia do planowanego budżetu?

Koszty
inwestycji w system
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Budżet przedsięwzięcia
połowa badanych zadeklarowała, że szacowany budżet wdrożenia 
systemu do zarządzania stanami magazynowymi przekroczył 200 tys. zł.

choć wdrożenie inwestycji w sys-
tem IT kojarzy się zazwyczaj 
z dużym i drogim przedsięwzię-

ciem, zakres kwot podawanych przez 
uczestników jest bardzo zróżnicowa-
ny. Planowane koszty  wahają się od 
50 do 500 tys. złotych i więcej – w za-

leżności od złożoności systemu i jego 
funkcjonalności. Zastanawiające są 
różnice w odpowiedziach logistyków 
i informatyków.  Biorąc pod uwagę 
średnią odpowiedzi, menedżerowie 
logistyki częściej wskazywali na wyższy 
budżet, co może świadczyć o tym, iż 

patrzą oni na problem planowania 
inwestycji w bardziej złożony sposób, 
uwzględniając nie tylko cenę systemu, 
ale również dodatkowe koszty wdra-
żania zmian w logistyce, które mogą 
być konsekwencją instalacji nowego 
systemu IT.

> 500.000 PLN

200.001 – 500.000 PLN

100.001 – 200.000 PLN

50.001 – 100.000 PLN

20.001 – 50.000. PLN

Wykres 13.
szacowany BudżeT inwesTycji w sysTem do zarządzania magazynem

23%

27%

23%

23%

4%

IT LOgISTyCy CAłOść

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 48 (nie 
uwzględniono braków danych; odfiltrowano  firmy, które nie wdrożyły systemu IT do 
magazynu oraz te, które administrują magazynem poprzez system ERP bez zarządzania 
lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).



34

Relacja planowanego 
i rzeczywistego kosztu 
inwestycji

połowa menedżerów logistyki deklaruje, że koszt wdrożenia 
przekroczył planowany budżet.

aby sprawdzić, jak koszty szaco-
wane zestawiają się z kosztami 
rzeczywistymi inwestycji,  re-

spondenci zostali zapytani o stosunek 
jednego kosztu do drugiego. Prezento-
wane dane pokazują duże rozbieżności 
w odpowiedziach logistyków i infor-

matyków. Ci pierwsi w ponad połowie 
przypadków wskazują na przekroczenie 
budżetu, co świadczy  o tym, iż podczas 
realizacji przedsięwzięcia wystąpiły 
nieprzewidziane wcześniej opłaty. In-
formatycy w większości wskazują na 
zgodność kosztów rzeczywistych z za-

łożonym budżetem. Może to wynikać 
z faktu, iż mają oni mniejszą świadomość 
istnienia innych kosztów, nie związanych 
bezpośrednio z instalacją systemu, ale 
dotyczących koniecznych zmian w pro-
cesach logistycznych, co dostrzegają 
z kolei menedżerowie logistyki.

Wyższy o 20% lub więcej

Wyższy o 1- 19%

 Zgodny z planem

Niższy o 1- 19%

Niższy o 20% lub więcej

Wykres 14.
rzeczywisTy koszT realizacji inwesTycji w sysTem iT

15%

0%

8%

69%

8%

12%

3%

0%

42%

42%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, 
n = 46 (nie uwzględniono braków danych; odfiltrowano  firmy, które nie 
wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. 
lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
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łuKaSz muSIalSKI
Starszy konsultant logistyczny
Logisys Sp. z o.o.

Wykresy pokazują, że wdrożenie w magazynie dedykowanego 
systemu IT, takiego jak WMS, to koszt którego nie da się zarówno 
uzasadnić, jak i ponieść z dnia na dzień. Biorąc pod uwagę poziom 
inwestycji, widać wyraźnie, że do takiego przedsięwzięcia należy się 
odpowiednio przygotować. Dlaczego? Przede wszystkim, aby mieć 
pewność, że wydane pieniądze zostaną przekształcone w system, 
który będzie efektywny, a nie efektowny. Tym bardziej, że w przy-
padku wdrożeń systemów IT w logistyce dochodzi jeszcze koszt 
niejawny, związany z możliwymi zakłóceniami w realizacji funkcji 
logistycznych. I to ten koszt potrafi wielokrotnie przekroczyć koszt 
budżetowy zakładany podczas planowania wdrożenia. W mojej 
ocenie, to właśnie jest powód, dla którego w najniższym przedziale 
widać wyraźną różnicę w ocenach pomiędzy osobami z działu IT 
i logistykami – specjaliści od IT oceniają koszty wdrożenia systemów 
w magazynie istotnie niżej niż działy logistyki. 

Według badania, ponad połowa wdrożeń przekroczyła planowany 
budżet. Na taki wynik mają wpływ zazwyczaj dwa czynniki: niedo-
szacowanie budżetu oraz brak sprecyzowanej koncepcji wdrożenia, 
która ewoluuje w trakcie, generując dodatkowe koszty. I jednemu, 
i drugiemu trudno się dziwić. Niewiele firm wdraża drugi lub trzeci 
system WMS. Oznacza to, że po prostu brak im doświadczeń z tego 
typu wdrożeń. Łatwo więc o niedoszacowania. Szczególnie widać 
to po deklaracjach działów IT: prawie 70% uważa, że wdrożenie 
zmieściło się w budżecie. Działy IT zazwyczaj oceniają koszty wdro-
żenia po kosztach licencji i usług wdrożeniowych, nie biorąc pod 
uwagę kosztów dodatkowych w magazynie takich jak nadgodziny 
pracowników czy zakłócenia w realizacji zleceń.

Z drugiej strony często obserwuje się podejście, które każe sądzić, 
iż wdrożenie WMS „poukłada” procesy w magazynie. Rezygnuje się 
więc ze stworzenia pełnej koncepcji logistycznej i organizacji proce-
sów magazynowych. Skutkuje to koniecznością zmian w systemie 
WMS, ponieważ szybko okazuje się, że rozwiązanie „standardowe” 
nie przystaje do charakterystyki działań i procesów występujących 
w tym konkretnym wdrożeniu.
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Po podjęciu finalnej decyzji biznesowej o wyborze systemu informatycznego do 
zarządzania stanami magazynowymi oraz merytorycznej decyzji dotyczącej wyboru 
konkretnego rozwiązania i dostawcy, firmy stają przed koniecznością zmierzenia 
się z realizacją przedsięwziętych inwestycji.
Na tym etapie należy się przyjrzeć kilku kluczowym kwestiom:
•	 Kto odpowiadał operacyjnie za realizację inwestycji?
•	 Jaki był stosunek rzeczywistego czasu realizacji wdrożenia do czasu planowanego?
•	 Jak wyglądało projektowanie procesów w systemie IT?

Realizacja inwestycji
w system IT

Operacyjna odpowiedzialność 
za realizację inwestycji

W 63% przypadków osobą odpowiedzialną operacyjnie za 
wdrożenie systemu jest szef logistyki lub IT.

n ad przebiegiem wdrożenia 
systemu IT do zarządzania 
stanami magazynowymi 

najczęściej czuwają menedżerowie 
logistyki, a w drugiej kolejności – 
szefowie IT. Rzadziej za operacyjną 
realizację inwestycji odpowiadają 
zarządy czy dostawcy systemów, 

choć badanie wykazało, że na te 
grupy znacznie częściej wskazywali 
informatycy. Różnice w statystykach 
pokazują, iż odpowiedzialność za 
wdrożenie może być w firmie współ-
dzielona przez kilku specjalistów 
lub obrazują brak jednoznacznych 
i jasnych dla wszystkich ustaleń w tej 

kwestii. Fakt, że dostawca systemu 
był przez respondentów wskazywany 
stosunkowo rzadko, może świadczyć, 
iż polskie firmy mają do nich ogra-
niczone zaufanie i wolą, aby odpo-
wiedzialność za realizację inwestycji 
ponosiła osoba z wewnątrz.
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Szef logistyki

Szef IT

Zarząd firmy

Dostawca systemu ERP do naszej firmy

Właściciel firmy / rada nadzorcza

Dostawca systemu WMS

Dostawca automatyki magazynowej

Zewnętrzny, niezależny doradca logistyczny

Inne

Wykres 15.
osoBa odpowiedzialna operacyjnie za wdrożenie sysTemu iT

25%

17%

21%

17%
5%

4%
8%

13%

0%

0%

0%

2%

2%

4%

3%

11%

40%

31%

IT LOgISTyCy

arKadIuSz gdula
Dyrektor Ds. Dystrybucji i Logistyki
Fakro Sp. z o. o.

Wyniki badań odzwierciedlają tło procesu decyzyjności operacyjnej 
związanej z realizacją inwestycji w system IT do zarządzania magazynem. 
Widać wyraźnie, że wybór pada przede wszystkim na szefa logistyki i szefa 
IT. Zakładam, że pozostałe podgrupy i tak mają „ojca chrzestnego” w po-
staci jednej z tych dwóch. A kto ostatecznie będzie osobą decyzyjną, zależy 
zapewne od kompetencji, predyspozycji czy uwarunkowań organizacyj-
nych. Czasami wybór może wynikać z prozaicznego faktu... kto w danym 
momencie będzie miał więcej czasu na dany projekt. Trzeba pamiętać, że 
szef IT jest z reguły zaangażowany mniej lub bardziej we wszystkie projekty 
związane z wdrożeniem systemów informatycznych. Więcej wskazań na 
szefa logistyki może świadczyć o tym, iż ważniejsza jest znajomość tematyki 
logistyki, potrzeb przedsiębiorstwa czy też wizji na przyszłość niż znajomość 
technologii informatycznych lub posiadanie doświadczenia we wdrażaniu 
innych systemów informatycznych. Trzeba pamiętać, że to szef logistyki 
będzie ostatecznie beneficjentem sukcesu czy nawet ewentualnej porażki 
związanej z wdrożeniem systemu do zarządzania magazynem.

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 
2013, n = 89 (odfiltrowano  firmy, które nie wdrożyły systemu IT 
do magazynu oraz te, które administrują magazynem poprzez 
system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem 
itp. lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
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Rzeczywisty czas wdrożenia 
systemu w porównaniu do 
planowanego

Blisko 60% szefów logistyki wskazało, że wdrożenie trwało 
dłużej niż planowano.

Wdrożenie systemu IT zazwy-
czaj jest dużą inwestycją, 
która stanowi wyzwanie dla 

przedsiębiorstw oraz firm integrujących, 
w związku z czym może trwać nawet 
wiele miesięcy – w zależności od stopnia 
zaawansowania systemu oraz przygoto-
wania firmy. Po zapytaniu o rzeczywisty 
czas realizacji inwestycji w system IT do 

zarządzania procesami magazynowymi 
okazało się, że w zasadzie w żadnej 
z badanych firm wdrożenie nie trwało 
krócej niż zostało to zaplanowane. Zna-
mienny jest również fakt, że odpowiedzi 
logistyków i informatyków znacznie 
różnią się w tym przypadku. Szefowie 
IT w większości wskazali zgodność 
czasu wdrożenia z planem, podczas 

gdy menedżerowie logistyki najczęściej 
sygnalizowali, iż realizacja inwestycji 
trwała dłużej niż oczekiwano. Może to 
wynikać z faktu, iż logistycy, oceniając 
czas wdrożenia, często mogli brać pod 
uwagę szereg zmian, które musiały na-
stąpić równolegle w organizacji logistyki 
w związku z wdrożeniem systemu IT do 
zarządzania magazynem.

Wyższy o 20% lub więcej

Wyższy o 1- 19%

Zgodny z planem

Niższy o 1- 19% 

Niższy o 20% lub więcej

Wykres 16.
rzeczywisTy czas wdrożenia sysTemu iT, w porównaniu do czasu 

planowanego

14%

24%
13%

62%
42%

0%

0%

0%

0%

46%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 69 (nie uwzględniono 
braków danych; odfiltrowano  firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które 
administrują magazynem poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem 
itp. lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
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Projektowanie procesów 
w systemie IT

W ponad połowie przypadków wdrożeń odpowiedzialność 
za określenie optymalnego przebiegu procesów leżała po 
stronie firmy.

Wdrożenie systemu IT do 
zarządzania magazynem 
daje szansę na optymalizację 

i automatyzację procesów oraz sposobu 
działania magazynu. W związku z tym, 
zapytaliśmy respondentów, jak wyglądało 
projektowanie procesów w ich firmach. 
Najwięcej uczestników zadeklarowało, 
że dostawca oczekiwał określenia opty-

malnego przebiegu procesów i sposobu 
działania, zatem odpowiedzialność leżała 
po stronie przedsiębiorstwa. W co piątej 
firmie przyjęto taki model, że to dostaw-
ca, na bazie swoich doświadczeń, kreował 
i proponował najbardziej optymalny 
przebieg procesów. Niewielki odsetek 
firm skorzystał z pomocy zewnętrzne-
go doradcy (7%). Wyniki pokazują, że 

firmy zdecydowanie wolą korzystać 
z dopasowanych do swoich potrzeb 
rozwiązań. Jedynie 9% uczestników 
zadeklarowało, że w przypadku ich 
przedsiębiorstw przyjęto standardowy 
model przebiegu procesów oferowany 
przez dostawcę.
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TomaSz Sprengel
Kierownik Działu Logistyki
„MPT TABO” Sp. z o.o.

Dostawcy rozwiązań IT z reguły już mają jakiś standardowy 
i gotowy zespół procesów biznesowych. Jednak każda firma działa 
w pewnej swojej specyfice, co wymaga konsultacji i dopasowania do 
niej nowych rozwiązań. W przypadku naszej firmy wdrażając nowy 
ERP, przejęliśmy ogólne procesy biznesowe przez niego oferowane 
korygując czy też raczej dostosowując gotowe już rozwiązania do 
naszej charakterystyki. Główne zmiany dotyczyły analityki, bowiem 
same procesy są w kwestiach magazynowych i sprzedażowych 
dość standardowe.

Wykres 17.
projekTowanie procesów w sysTemie iT do zarządzania sTanami 

magazynowymi

19%

7%

9%

9%

56%

Dostawca systemu IT 
zaproponował / kreował 
optymalny przebieg proce-
sów i sposobu działania

Zewnętrzny konsultant doradzał optymal-
ny przebieg procesów i sposobu działania

Przyjęto standardowy 
przebieg oferowany przez 

dostawcę

Trudno powiedzieć / nie wiem / 
nie dotyczy

Dostawca systemu IT oczekiwał 
od Państwa określenia opty-
malnego przebiegu procesów 
i sposobu działania

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 89 (odfiltrowano  
firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system 
wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
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Kolejną kwestią, którą poddaliśmy analizie, są relacje między firmami, które wdrażały 
u siebie systemy informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi w maga-
zynach, a dostawcami tego typu rozwiązań. Bardzo ważne jest bowiem, jak firma 
wdrożeniowa reaguje na proponowane zmiany oraz w jakim tempie wprowadza 
modyfikacje w systemie.
W niniejszym rozdziale przedstawiamy analizę odpowiedzi uczestników badania 
dotyczące oceny współpracy z dostawcami rozwiązań. Respondenci określali swój 
stopień zadowolenia z następujących kwestii:
•	 Poziom merytorycznej dyskusji na temat logistyki na etapie wdrożenia;
•	 Jakość uwzględniania uwag i pomysłów na zmiany w systemie (dopasowania, 

kastomizacje);
•	 Tempo uwzględniania uwag i pomysłów na zmiany w systemie;
•	 Czas reakcji firmy wdrożeniowej na zgłaszane błędy.

Ocena współpracy
z dostawcą systemu IT



43

Systemy informatyczne w polskich magazynach | RapoRt

Zadowolenie z dyskusji 
dot. logistyki

Większość respondentów pozytywnie ocenia poziom 
merytorycznej dyskusji z dostawcą systemu IT.

z decydowana większość uczest-
ników badania (łącznie 76%) 
była zadowolona z poziomu 

merytorycznej dyskusji z dostaw-
cą, dotyczącej procesów logistycz-

nych na etapie wdrażania systemu 
IT. Niezadowolenie z tej kwestii, 
w mniejszym lub większym stop-
niu, zadeklarowało 12% wszystkich 
badanych. W grupie tej przeważają 

logistycy, co może wynikać z faktu, 
iż mają oni większą świadomość 
spektrum problemów, które powinny 
być objęte dyskusją podczas realizacji 
inwestycji w system.

Bardzo zadowalający

Zadowalający

Raczej zadowalający

Ani zadowalający, ani niezadowalający

Raczej niezadowalający

Niezadowalający

Bardzo niezadowalający

Wykres 18.
zadowolenie z poziomu dyskusji meryTorycznej doTyczącej logisTyki na 

eTapie wdrożenia

4%

4%
5%

38%
42%

38%
25%

17%
9%

9%
0%

0%
2%

9%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 200 (odfil-
trowano  firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują 
magazynem poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp.).
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Jakość uwzględniania uwag 
i pomysłów na zmiany

zarówno przedstawiciele logistyki, jak i IT dobrze oceniają 
dostawców systemu pod kątem jakości uwzględniania 
pomysłów na zmiany.

J akość uwzględniania uwag i po-
mysłów na zmiany ze strony do-
stawcy systemu również została 

dobrze oceniona przez uczestników 

badania – aż 74% respondentów 
zadeklarowało zadowolenie. Tylko 
13% badanych oceniło ten aspekt 
współpracy niezadawalająco, z czego 

ponownie większy odsetek krytycz-
nych głosów należy do menedżerów 
logistyki.

Bardzo zadowalający

Zadowalający

Raczej zadowalający

Ani zadowalający, ani niezadowalający

Raczej niezadowalający

Niezadowalający

Bardzo niezadowalający

Wykres 19.
zadowolenie z jakości uwzględniania uwag i pomysłów

na zmiany w sysTemie

2%
10%

10%

24%

25%
11%

4%

4%

31%

41%
35%

0%
1%

2%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 200 (odfiltrowano 
firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp.).
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roBerT luBandy
Consultant / Partner
Lubandy Logistic Services

Już pierwszy rzut oka na wyniki przeprowadzonych badań wskazuje 
na ponadprzeciętny udział firm produkcyjnych (66%) i ich wysoki stopień 
zadowolenia z wdrożenia pracujących tam logistyków i specjalistów ds. IT. 
Co może być tego powodem?

Pierwszy wniosek, który można przy tym wyciągnąć, to że firmy produkycyjne 
rozpoznały znaczenie systemów WMS w ciągu produkcyjno-magazynowym 
i ich wdrożenie przyniosło natychmiastowe podwyższenie efektywności 
procesu, a zatem stopień zadowolenia z wdrożenia także jest wysoki.

Niewielkie różnice pomiędzy oceną logistyków i specjalistów IT mogą 
wynikać z percepcji detali wdrożenia na poziomie samej technologii IT 
(większy krytycyzm w stosunku do własnej branży).

Patrząc na wyniki uwzględniające stopień zadowolenia z uwzględniania 
uwag i pomysłów na etapie wdrożenia, można wyciągnąć drugi wniosek, 
mówiący o tym, że specjaliści na etapie „design projektu” oprogramowania 
„odrobili swoje zadania domowe” i wsłuchali się w potrzeby swoich klientów 
uwzględniając ich potrzeby w algorytmach oprogramowania.
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Bardzo zadowalający

Zadowalający

Raczej zadowalający

Ani zadowalający, ani niezadowalający

Raczej niezadowalający

Niezadowalający

Bardzo niezadowalający

Wykres 20.
zadowolenie z Tempa uwzględniania uwag i pomysłów

na zmiany w sysTemie

6%
4%

16%

22%

20%
15%

10%

4%

27%

37%
32%

2%
1%

5%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 200 (odfiltrowano  
firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp.).

Tempo uwzględniania uwag 
i pomysłów na zmiany

ponad 1/5 badanych nie jest zadowolona z czasu oczekiwania 
na zastosowanie zmian w systemie.

W  przypadku oceny tempa 
uwzględniania uwag i po-
mysłów na zmiany przez 

dostawcę systemu, grupa niezadowo-
lonych respondentów jest już nieco 

większa niż w dwóch poprzednio 
omawianych kwestiach. łącznie, ocenę 
poniżej oczekiwań zadeklarowało 22% 
badanych. Dopasowania i kastomizacje 
są więc wykonywane sprawnie, jednak 

dosyć często czas oczekiwania na ich 
zastosowanie jest zbyt długi w sto-
sunku do potrzeb przedsiębiorstwa.
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Bardzo zadowalający

Zadowalający

Raczej zadowalający

Ani zadowalający, ani niezadowalający

Raczej niezadowalający

Niezadowalający

Bardzo niezadowalający

Wykres 21.
zadowolenie z czasu reakcji firmy wdrożeniowej na zgłoszony Błąd

2%
7%

11%

22%

25%
12%

8%

2%

2%

27%

39%
35%

1%

7%

IT LOgISTyCy

Czas reakcji 
na zgłoszony błąd

dostawcy systemów IT w większości przypadków 
reagują na zgłaszane błędy w zadowalającym 
tempie.

również w tym elemencie 
współpracy z dostawcą pod-
czas wdrożenia systemu IT 

dominują pozytywne oceny. Zado-
wolonych z czasu reakcji na zgłaszane 

błędy jest 69% menedżerów logistyki 
oraz 63% dyrektorów IT. Krytycznych 
głosów jest znacznie mniej, jednak do 
negatywnych opinii również w tym 
aspekcie są bardziej skłonni logistycy. 

Blisko 1/5 badanych z tej grupy oceniła 
czas reakcji na błąd niezadowalająco 
(w różnym stopniu), podczas gdy 
w przypadku informatyków taką opinię 
wyraziło 12% respondentów. 

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 
2013, n = 200 (odfiltrowano  firmy, które nie wdrożyły systemu 
IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim 
składem itp.).
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Niezależny konsultant Logistyczny
Współpracujący z Logisys Sp. z o.o.

Projektując magazyn, uzbrajając w regały, system przenośników 
lub inny system transportu wewnętrznego, nie wolno zapomnieć 
o systemie informatycznym, który będzie wspomagał pracę ma-
gazynu. Niestety, na etapie projektowania nie można wszystkiego 
przewidzieć. Jak  każdy system, wymaga udoskonaleń i zmian 
(pozwalających poprawić pracę magazynu) oraz eliminowania 
ewentualnych błędów wynikłych w czasie pracy.

Codzienne użytkowanie systemu informatycznego umożliwia zop-
tymalizowanie działania systemu do potrzeb magazynu. Wskazówki 
do udoskonalenia systemu napływają zarówno od bezpośrednich 
użytkowników, jak również od menedżerów. Głównym celem zmian 
są często: poprawa ergonomii pracy, optymalizacja zatrudnienia, 
poprawienie wskaźników KPI. Do wdrożenia wskazanych udosko-
naleń systemu niezbędna jest współpraca z firmą odpowiedzialną 
za WMS. Jak wynika z badania, ponad 50% respondentów jest 
zadowolonych z tempa wdrażania uwag i pomysłów. Dotyczy to 
zarówno bezpośrednich użytkowników, jak i działu IT, który zazwy-
czaj odpowiada pośrednio za wdrożenie zmian. 

WMS, jak każdy system, posiada błędy, które należy niezwłocz-
nie usuwać. Jak wynika z przedstawionego wykresu, prawie 20% 
respondentów nie jest zadowolona z tempa usuwania błędów 
przez firmy wdrożeniowe.  Jest to niepokojące zjawisko, które przy 
dłuższym działaniu, może mieć decydujący wpływ na całą gospo-
darkę magazynową.

Badanie pokazuje także, jak ważny jest wybór firmy wdrażającej 
system informatyczny wspomagający pracę magazynu. Dostawca 
systemu WMS powinien rozumieć biznes, w którym wdraża swój 
system oraz angażować się w jego usprawnienie.  Te dwa czynniki 
pozwalają postawić tezę, że współpraca powdrożeniowa będzie 
bardziej efektywna oraz przyniesie obopólne korzyści, co w rezultacie 
może przełożyć się na zadowolenie klienta - użytkownika WMS.
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Rezultaty wdrożenia
systemu informatyczne-
go w magazynie

Po przeprowadzeniu inwestycji w system IT wspierający zarządzanie stanami maga-
zynowymi, 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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5%

62%

8%

11%

11%

5%

0%

Wykres 22.
ocena relacji efekTów wdrożenia sysTemu iT 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

Zdeydowanie niższe niż plany i oczekiwania

Trudno powiedzieć / nie dotyczy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 65 
(odpowiadali tylko menedżerowie logistyki; odfiltrowano  firmy, które nie 
wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. 
lub użytkują system wdrożony 5 lat temu i wcześniej).

Relacja efektów wdrożenia 
i poniesionych nakładów

W 62% przypadków efekty wdrożenia w porównaniu 
do poniesionych nakładów oceniane są jako 
zgodne z oczekiwaniami.

Wszystkich menedżerów logi-
styki biorących udział w ba-
daniu poproszono o ocenę 

relacji efektów systemu IT do zarządzania 
stanami magazynowymi w stosunku 
do poniesionych nakładów. Stanowi 

to wyznacznik efektywności inwestycji 
dla firmy.
Większość menedżerów logistyki ocenia 
efekty wdrożenia systemu IT jako zgod-
ne z oczekiwaniami w stosunku do po-
niesionych nakładów. Niewielki procent 

respondentów zaznaczył (13%), że efekty 
przekroczyły ich oczekiwania. Pojawiła się 
również grupa (16%), która oceniła rezultaty 
inwestycji poniżej oczekiwań. Może to 
wynikać z faktu, iż rozwiązanie nie zostało 
optymalnie dobrane do ich potrzeb.
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Bariery w osiąganiu 
optymalnych efektów

najczęściej wskazywaną barierą w osiąganiu optymalnych efektów z wdrożenia 
systemu IT do zarządzania magazynem jest konieczność wprowadzania 
nieplanowanych zmian.

Kolejne pytanie dotyczyło 
tego, na jakie bariery napo-
tkały się firmy w osiąganiu 

optymalnych efektów z inwestycji. 
Zarówno menedżerowie logistyki, 
jak i IT uznali konieczność dokonania 
nieplanowanych zmian za największą 
przeszkodę (całościowo tę odpowiedź 
zaznaczyło 26% respondentów). Lo-
gistycy, którzy patrzą na inwestycję 
z nieco szerszej perspektywy, obawiają 
się również, że wdrożenie zajmie 

znacznie więcej czasu niż plano-
wano. Mają bowiem na uwadze, iż 
wprowadzenie systemu pociągnie 
za sobą istotne zmiany w organizacji 
logistyki magazynowej. W dalszej 
kolejności badani wskazywali takie 
bariery, jak brak wystarczających 
danych, które pozwalają uwzględnić 
wszystkie czynniki wpływające na 
efekt końcowy, niedopasowanie funk-
cjonalności do realiów procesowych 
oraz niewystarczające zrozumienie 

założeń inwestycji. Największe obawy 
wiążą się zatem z nieprecyzyjnym 
dopasowaniem systemu do potrzeb 
przedsiębiorstwa. Należy jednak pod-
kreślić, iż stosunkowo duża liczba 
uczestników  wskazała na brak barier 
w osiąganiu optymalnych efektów. 
W szczególności dotyczy to dyrekto-
rów IT (42%). Najczęściej respondenci 
wskazywali jedną barierę, jednak 
blisko ¼  z uczestników wskazała 
3 i więcej czynników.
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Konieczność dokonania nieplanowanych zmian 

Znacznie większa od planowanej ilość czasu sze-
fa projektu, jaką musiał poświęcić na wdrożenie 

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

pozwalających je uwzględnić

Zastosowanie funkcjonalności niedopasowanej 
do realiów procesowych

Niewystarczające zrozumienie założeń inwestycji 

Niedoszacowanie zasobów / budżetu 

Zbyt turbulentne otoczenie

Nierzetelność wykonawców dostarczających 
usługi i produkty IT 

Nierzetelność ofert na usługi i produkty związa-
ne z wdrożeniem 

Inne

Brak barier / żadne z powyższych

Wykres 23.
Bariery w osiąganiu opTymalnych efekTów

z wdrożenia sysTemu iT

29%
25%

4%
23%

13%
17%

21%
14%

18%
18%

11%
11%

17%

17%
17%

42%
31%

13%
8%

4%
3%

9%

IT LOgISTyCy

Źródło: Badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki 2013, n = 89 (odfiltrowano  
firmy, które nie wdrożyły systemu IT do magazynu oraz te, które administrują magazynem 
poprzez system ERP bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. lub użytkują system 
wdrożony 5 lat temu i wcześniej).
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedz.
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KrzySzTof gronoSTaJ
Kierownik Magazynu
CDRL S.A.

Zarządzanie magazynem jest niemożliwe bez wspomagania ze 
strony systemu informatycznego, dlatego też wybór optymalnego 
systemu ma ważne znaczenie dla efektywności wszystkich procesów 
logistycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że 3/4 firm jest za-
dowolona z efektów wdrożenia. Aby osiągnąć taki wynik trzeba już na 
etapie projektu przyjrzeć się każdej najmniejszej operacji logistycznej 
i określić potrzeby potencjalnemu dostawcy systemu. Natomiast dla 
16% badanych wdrożenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. 
Głównym powodem jest konieczność dokonania nieplanowanych zmian. 
Należałoby dokonać szczegółowej analizy skąd wynikają zmiany. Być 
może zostało pominięte jakieś ogniwo w całym łańcuchu logistycznym 
lub zmiany wymusiła dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku.
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Profil  
respondentów

Oprócz pytań dotyczących systemów IT, w ankiecie znajdowały się również pytania na 
temat charakterystyki firm reprezentowanych przez respondentów:
•	 wielkość powierzchni magazynowej;
•	 ilość aktywnych SKU obsługiwanych przez system;
•	 branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo;
•	 liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
•	 miejsce przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym;
•	 pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa;
•	 korzystanie z usług firmy doradztwa logistycznego.

W niniejszej części raportu przedstawione zostaną charakterystyki wyżej wymienionych 
elementów profilu respondentów.
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Wielkość powierzchni 
magazynowej

rozkład wielkości magazynów należących do firm 
reprezentowanych przez uczestników badania 
jest bardzo zróżnicowany. W badaniu wzięły udział 

zarówno firmy dysponujące bardzo dużą powierzchnią do 

składowania towarów – 22% to firmy z magazynami o po-
nad 10 000 m2 – jak również przedsiębiorstwa posiadające 
niewielkie magazyny (21% – do 1000 m2). 

21%

17%

25%

15%

22%

Wykres 24.
wielkość powierzchni magazynowej

Do 1000 m2

1001-2500 m2

2501-5000 m2

5001-10 000 m2

Ponad 10 000 m2

Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
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Ilość aktywnych SKU 
obsługiwanych przez system

rozpiętość ilości aktywnych SKU (Stock Keeping Unit, 
czyli numery identyfikacyjne poszczególnych towarów 
służące do zarządzania produktami) jest w bada-

nych firmach bardzo duża. W większości firm (67%) liczba 
ta przekracza 1000, a w blisko 1/5 wynosi powyżej 10 000. 

8%

11%

15%

26%

18%

23%

Wykres 25.
ilość akTywnych sku oBsługiwanych przez sysTem

Do 100

101-500

501-1000

1001-5000

5001-10 000

Ponad 10 000

Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
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Branża
respondenci mieli możliwość wskazania kilku odpo-

wiedzi w pytaniu dotyczącym branży, w jakiej działa 
przedsiębiorstwo. Zaproponowano możliwość wyboru 

spośród 14 branż oraz możliwość zaznaczenia odpowiedzi 
„inne”. Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się: branża 

spożywcza i napoje, maszyny, urządzenia i materiały do 
produkcji oraz materiały budowlane i wykończeniowe. Naj-
mniejszy udział w badaniu miały z kolei firmy reprezentujące 
media i wydawnictwa, wyposażenie wnętrz i meble, a także 
hutnictwo, metalurgię i przemysł wydobywczy.

19%

13%

12%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

4%

2%

8%

Wykres 26.
Branża przedsięBiorsTwa

Spożywcza, napoje

Maszyny, urządzenia i materiały do produkcji

Materiały budowlane i wykończeniowe

Samochodowa

Usługi

Opakowania, papier, materiały biurowe

Elektronika, komputery, TV

Chemia i tworzywa sztuczne

Przemysł lekki (odzież, obuwie, tekstylia, inne)

Logistyczna, pocztowa, kurierska

Farmacja, medycyna

Hutnictwo, metalurgia, przemysł wydobywczy

Wyposażenie wnętrz i meble

Media, wydawnictwa

Inne Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż 
istniała możliwość zaznaczenia więcej 
niż jednej odpowiedzi.
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Wielkość przedsiębiorstwa

W badaniu wzięły udział firmy o różnym charakterze 
i wielkości. Wielkość firmy nie jest kluczowym 
czynnikiem decydującym, czy i jaki system IT na-

leży wdrożyć. Większe znaczenie ma poziom zaawansowania 
logistyki w firmie, w szczególności zaś procesów magazy-
nowych. Największy odsetek menedżerów logistyki, którzy 

wzięli udział w badaniu, reprezentują duże firmy, zatrudniające 
powyżej 250 pracowników (48% odpowiedzi). Nieco mniej 
uczestników pracuje w firmach o średniej wielkości (42%). 
Małe firmy stanowią niewielki odsetek, ponieważ skala ich 
działania zazwyczaj nie wymaga wspomagania zarządzania 
poprzez zaawansowane systemy IT. 

Wykres 27.
wielkość przedsięBiorsTwa

42%

9%

48%50-249 osób

Do 49 osób

Powyżej 250 osób

Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
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Miejsce w łańcuchu 
logistycznym

pod kątem zajmowanego przez badane przed-
siębiorstwa miejsca w łańcuchu logistycznym 
dominują firmy produkcyjne. W dalszej kolejności 

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

66%

38%

25%

13%

10%

Wykres 28.
miejsce firmy w łańcuchu logisTycznym

Produkcja

Dystrybucja

Handel hurtowy i detaliczny

Usługi

Operator logistyczny

Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż 
istniała możliwość zaznaczenia więcej 
niż jednej odpowiedzi.
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Kapitał przedsiębiorstwa

p onad połowa firm reprezentowanych w bada-
niu funkcjonuje wyłącznie w oparciu o polski 
kapitał. Niespełna 1/5 firm działa w oparciu 

o kapitał zagraniczny (pochodzący z jednego kraju). 

9% firm wskazało kapitał polski z udziałem zagranicz-
nym, zaś tylko 7% - kapitał międzynarodowy (kilka lub 
więcej krajów, fundusze międzynarodowe, koncerny 
międzynarodowe).

Wykres 29.
kapiTał przedsięBiorsTwa

9%

24%

7% 2%

58%

Polski z udziałem
zagranicznego

Zagraniczny

Międzynarodowy Inne

Polski

Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
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Korzystanie z doradztwa 
logistycznego

p onad połowa respondentów wskazało, iż re-
prezentowane 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 30.
korzysTanie firm z doradzTwa logisTycznego

28%

20%

52%Tak

Nie wiem/Nie dotyczy

Nie

Źródło: Badania własne – Panel Polskich 
Menedżerów Logistyki, n=346.
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Metodologia
Metoda wykorzystana w piątym badaniu w ramach Panelu Polskich Menedżerów 
Logistyki „Systemy informatyczne w polskich magazynach” to metoda sondażu 
diagnostycznego. Do pozyskania danych wybrana została technika ankietowa.
Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zawierał on 
20 pytań dotyczących doświadczeń polskich firm w inwestowaniu w systemy in-
formatyczne do zarządzania procesami magazynowymi, jedno pytanie kontrolne 
służące weryfikacji respondentów oraz metryczkę zawierającą 7 pytań. Dobór 
próby badawczej miał charakter celowy. Ankieta była skierowana do osób odpo-
wiedzialnych za logistykę oraz IT w przedsiębiorstwach: dyrektorów, menedżerów 
oraz kierowników logistyki i IT.
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 „sysTemy informaTyczne w polskich magazynach” 
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

łącznie wpłynęło ponad 400 
ankiet, ale nie wszystkie zostały 
wypełnione przez responden-

tów do końca lub zawierały rekomen-
dacje innej osoby, bardziej kompe-
tentnej do wzięcia udziału 
w panelu. Wnioski z badań zosta-
ły wyciągnięte na podstawie 346 
w pełni i prawidłowo wypełnionych 
ankiet. W 32 firmach ankiety zostały 
wypełnione przez dwóch responden-
tów (dyrektora IT oraz szefa logisty-
ki), w celu przeprowadzenia analizy 
porównawczej dwóch perspektyw. 
Wyniki części pytań odnoszą się do 

próby o mniejszej liczebności, ponie-
waż zostały poprzedzone pytaniami 
filtrującymi.

Efektem badania jest niniejszy raport 
na temat doświadczeń polskich przed-
siębiorstw wyciągniętych z inwesto-
wania i użytkowania systemów IT do 
obsługi procesów magazynowych. 
Zostanie on przesłany do wszystkich 
osób, które wzięły udział w badaniu 
i wyraziły zgodę na jego otrzymanie.

Badanie „Systemy informatyczne w pol-
skich magazynach” jest piątym ogól-

nopolskim badaniem realizowanym 
w cyklu Panel Polskich Menedżerów 
Logistyki. Z pewnością będzie on kon-
tynuowany w przyszłości. Respondenci 
zaproponowali wiele interesujących 
tematów kolejnych badań.

Koordynacja badania
i opracowanie raportu:

Magda Kozielska
Lider badań PPML
Logisys Sp. z o. o.
Tel. 12-633-12-88

Magda.kozielska@logisys.pl
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usprawnij procesy i zyskaj
magazyn, który wspiera biznes

optymalizacja procesów    integracja z ERP    instalacja sprzętu i sieci radiowej    support

Znaczące zwiększenie efektywności procesów i wydajności pracy.
Miarodajne rezultaty i efekty bezpośrednio po wdrożeniu.
Bezpieczeństwo inwestycji, niezawodność i stabilność.
Krótki czas wdrożenia. Wysoki ROI.  Niski TCO.
Referencje oraz nagrody w Polsce i zagranicą.

sprawdź na:
www.agilero.pl
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