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Z menedżerami logistyki rozmawiamy na temat praktycznych możliwości zastosowania 
idei współdzielenia w ich sektorach działalności.

dr Konrad Michalski 
Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie

Współdzielenie w logistyce? 
Tak, ale… – mówią menedżerowie

Pierwszą poruszoną kwestią było 
to, jak dana firma postrzega ideę 
współdzielenia w odniesieniu do 
swoich usług? Czy sharing ma 
w ogóle sens w odniesieniu do re-
prezentowanej firmy? 

Lucyna Zaborow-
ska-Princ, regional-
ny dyrektor logistyki 
kontraktowej Raben 
Logistics Polska: 

„Idea współdzielonego łańcucha 
dostaw bardzo mocno wpisuje się 
w charakter działalności multi-
klienckiego operatora logistycz-
nego, jakim jest Raben. Jest to 
podstawa organizowania dla na-
szych klientów sprawnych, wyso-
kich jakościowo i optymalnych 
kosztowo procesów, zasadniczo 
na każdym etapie realizacji usługi 
logistycznej. W obecnych realiach 
oznacza to, że po stronie Raben 

identyfikowany jest potencjał sy-
nergii klientów o różnej sezono-
wości popytu na logistykę i spe-
cyfice tego zapotrzebowania 
– w taki sposób, aby zatrudniane 
do obsługi tego procesu zasoby 
mogły być optymalnie wykorzy-
stane. Największy sens i efekty 
współdzielenia pojawiają się tam, 
gdzie biznes klienta wymaga cią-
głego dostosowywania zasobów 
i gdzie nie można wykorzystać 
w całości określonych jednostek 
zasobów, bo zapotrzebowanie 
klienta jest mniejsze”.

Marcin Grotowski, 
Kierownik ds. roz-
woju procesów 
biznesowych No 
Limit: „Myślę, że 

usługi kurierskie były prekurso-
rem wdrażania idei sharingu 
w praktyce firm logistycznych. 

W tym celu starano się przy po-
mocy jednej usługi i usługodawcy 
oraz jego zasobów zaspokoić po-
trzeby wielu klientów, zarówno 
prywatnych jak i przedsiębiorców. 
Można wyobrazić sobie sytuację, 
w której producent musiałby 
stworzyć własną flotę aut, celem 
dystrybucji swoich produktów 
albo zaopatrzenia w surowce do 
produkcji, co niosłoby konieczność 
realizacji dalekich tras raz na ty-
dzień albo miesiąc, w zależności 
od cyklu produkcyjnego. Dziś takie 
trendy w zarządzaniu, jak outso-
urcing procesów czy dostawy Just 
in Time kładą cień na dotychcza-
sowe modele logistyki. Nie tylko 
transport, ale również przestrzeń 
magazynowa, czy drobne usługi, 
mogą być współdzielone miedzy 
klientów. W zamian za pewną 
zmianę w modelu biznesowym, 
klient jest w stanie otrzymać 
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wyższą jakość zdecydowanie niż-
szym kosztem, niż gdyby sam 
zdecydował się na tego typu dzia-
łania.

Specjalizujemy się w dostarcza-
niu usług, których transparentne 
standardy mogą być monitoro-
wane przez naszych klientów, 
decydujących się na powierzenie 

swoich dóbr i usług zleconych 
przez klienta końcowego. Jako 
gwarant usługi jesteśmy w sta-
nie zrzeszyć mniejszych podwy-
konawców, którzy szybciej dotrą 
do klienta, a w miarę zmieniają-
cych się potrzeb zmniejszyć bądź 
zwiększyć zasoby, uzyskując ska-
lowalność procesu”. 

Stanisław Bochenek, Prezes 
spółki cargo-partner spedycja 
sp. z o. o.: „Jako operator logi-
styczny w idei współdzielenia 
widzimy szansę na optymalizację 
kosztów oraz lepsze wykorzysta-
nie posiadanych zasobów, takich 
jak powierzchnia magazynowa, 
pracownicy czy infrastruktura. 
Dotyczy to zarówno logistyki jak 
i transportu. W praktyce, robimy 
to na co dzień, wykorzystując te 
same zasoby dla obsługi kilku 
klientów, sprawnie nimi zarzą-
dzamy, uwzględniając np. okresy 
sezonowości klientów magazy-
nowych. Oczywiście, wymaga to 
świadomego doboru klientów, 

w taki sposób aby proces zopty-
malizować zachowując jednocze-
śnie wysoką jakość obsługi. Sama 
idea ma jednak pewne ogranicze-
nia i jej zakres jest ograniczony.”

Właśnie barier w praktycznym 
rozwoju idei współdzielenia 
w usługach logistycznych doty-
czyła następna kwestia. Co firmy 
postrzegają jako największą prze-
szkodę w tym zakresie? A może 
wdrażają już jakieś rozwiąza-
nia logistyczne wykorzystujące 
współdzielenie?

Stanisław Bochenek: „Moim zda-
niem, podstawową przeszkodą 
w rozwoju idei współdzielenia 
jest niski poziom wzajemnego 
zaufania oraz strach przed utra-
tą ważnych informacji z punktu 
widzenia uczestników tego pro-
cesu. W czasach, kiedy informacja 
stała się towarem, dbałość o jej 
bezpieczeństwo jest kluczowa. 
Oczywiście ważna jest też ocena 
potencjalnego ryzyka oraz korzy-
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ści finansowe z tytułu podejmo-
wanych procesów współdzielenia. 

Klasycznym przykładem dla bran-
ży TSL jest współdzielenie po-
wierzchni magazynowej czy ła-
dunkowej. Przykładem mogą być 
dostawy towarów do sieci han-
dlowych, gdzie czas oczekiwania 
na rozładunek, szczególnie w se-
zonie świątecznym, jest długi, 
wówczas jednym można dostar-
czyć towar kilku klientów od kilku 
operatorów. Pozwala to z pew-
nością na ograniczenie kosztów 
transportowych oraz minimaliza-
cję marnotrawstwa czasu. Istnieje 
jednak ryzyko „dzielenia” się in-
formacjami z innymi operatorami 
logistycznymi, czyli de facto kon-
kurentami”. 

Lucyna Zaborowska-Princ: „Ce-
lem współdzielenia jest szukanie 
optymalnego rozwiązania z punk-
tu widzenia całego procesu, a nie 
jego poszczególnych uczestni-

ków. To oznacza, że poszczególni 
uczestnicy procesu muszą być 
gotowi do wzajemnej, zacieśnio-
nej komunikacji, a także do nie-
koncentrowania się na optyma-
lizacjach częściowych, ważnych 
z ich punktu widzenia, na korzyść 
wspólnego spojrzenia na proces. 
Na przykład, projekt wspólnej 
awizacji wymaga, aby nasz klient 
dostosował i potwierdził z odbior-
cą godziny dostaw zgodne z go-
dzinami operatora logistycznego. 
Podobnie może być z wymogami 
przygotowania palet i całej dosta-
wy. Dla niektórych klientów do-
stosowanie się do już istniejących 
standardów operatora i potwier-
dzenie ich ze swoimi odbiorcami 
może być ułatwieniem, ale dla 
innych – którzy działają zgodnie 
z własnym standardem – może 
to być barierą.

Wspomniane przykłady współ-
dzielenia, realizowane po stronie 
operatora koncentrują się na wy-

korzystaniu synergii, ale odbywa 
się to wciąż przy zachowaniu du-
żej odrębności procesów klientów, 
szczególnie jeśli chodzi o wyod-
rębnianie produktów każdego 
z klienta na osobnej jednostce 
magazynowej czy transportowej. 
Myśląc szeroko o idei współ-
dzielenia można sobie wyobrazić 
kierunek pójścia w tym obszarze 
dalej – to znaczy zapropono-
wania różnym klientom wspól-
nych jednostek przesyłkowych. 
W praktyce mogłoby to oznaczać 
składowanie, czy przygotowanie 
do wysyłki produktów różnych 
klientów na tej samej palecie czy 
w jednej paczce. Mogłoby to nie 
tylko dalej poprawić wykorzysta-
nie wspólnych zasobów, ale tak-
że być odpowiedzią na wymóg 
krótszego lead time, jeśli jest to 
kluczowe w realizacji danego biz-
nesu. Jednocześnie taki kierunek 
wymagałby jeszcze większego 
otwarcia na rozwiązania wspólne, 
a niejednokrotnie, także dyskusji 
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o procesach logistyki między kon-
kurentami. To potencjalnie duża 
bariera, której przejście wiąże się 
z odpowiedzią na pytanie, czy 
jest gotowość, aby konkurować 
o konsumenta na półce, a obszar 
logistyki traktować jako prze-
strzeń do współdziałania. Dzisiaj 
to nadal kwestia podejścia do 
biznesu i wyboru. Jednocześnie, 
przy ograniczonych zasobach, już 
w niedalekiej przyszłości może to 
się okazać koniecznością umożli-
wiającą realizację celów bizneso-
wych na rynku o mocno ograni-
czonych zasobach. Tym bardziej, 
że wspierałoby to nie tylko wspo-
mniane już korzyści ekonomiczne 
czy jakościowe, ale także ozna-
czałoby bardziej zrównoważony 
rozwój, który jest coraz bardziej 
kluczowy dla wielu firm”.

Marcin Grotowski: „Jednym z klu-
czowych warunków rozwoju idei 
współdzielenia w usługach lo-

gistycznych jest przekonanie się 
klienta do tej idei i jego biznesowa 
decyzja do korzystania z tych sa-
mych usług, z których potencjal-
nie mogą skorzystać klienci innej 
firmy, nierzadko z tego samego 
sektora. To swoisty benchmar-
king. Czasami lepiej się zjedno-
czyć w działaniu na rzecz trendów 
wyróżniających produkt na rynku." 

Podsumowanie 

Zaufanie. To słowo nie przebi-
jało się wyraźnie z wypowiedzi 
wszystkich rozmówców, ale wła-
śnie ono wydaje się być kluczem 
do rozwoju idei współdzielenia. 
Zaufanie rozumiane szeroko, nie 
tylko do klienta i podwykonawcy, 
ale przede wszystkim do innych, 
konkurencyjnych podmiotów, dzie-
lących np. miejsca do składowa-
nia, czy przewozu. To trudne, ale 
nie niemożliwe do osiągnięcia na 
polskim rynku. Być może zaufanie 

pomiędzy partnerami byłoby więk-
sze, gdyby dostępne były jakieś 
ogólne zasady czy standardy reali-
zacji poszczególnych segmentów, 
współdzielonych usług? Procedury 
i mechanizmy realizacji to już zde-
cydowanie domena partnerów. 

A może potencjalni uczestnicy 
współdzielenia sami przekona-
ją się do możliwości płynących ze 
współpracy? Przecież człowiek od 
początku swojego istnienia, musiał 
współpracować z innymi, przede 
wszystkim aby... przeżyć. Później, 
współpracował poprzez wymianę 
dóbr. Czy to nie brzmi znajomo? 
Ekonomia współdzielenia nie jest 
ideą nową, ona jest po prostu opar-
ta na bliskiej, zaufanej współpracy. 
Czy przekuje się to w konkretne 
rozwiązania i projekty wdrażane 
biznesowo oraz operacyjnie na ryn-
ku usług logistycznych? Czy pan-
demia COVID-19 nie pokazała, jaką 
wartością jest współdziałanie? 
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 (w tym 8% VAT)

   egzemplarz numeru 
   czasopisma w formie 
   e-wydania
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A 169 PLN
 (w tym 8% VAT)

- najniższa cena
- dostęp online 
   do wydanych numerów 
   (także archiwalnych)
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PA
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A 209 PLN
 (w tym 8% VAT)

- sześć numerów 
   czasopisma w wersji  
   papierowej
- wysoka jakość druku

Kontakt: 
piotr.hilscher@ilim.lukasiewicz.gov.pl
+48 61 850 49 98
www.logistyka.net.pl/czasopismo

239 PLN
 (w tym 8% VAT)

Pakiet: prenumerata 
papierowa + elektroniczna

- sześć numerów 
   czasopisma w wersji  
   papierowej
- dostęp online 
   do wydanych numerów 
   (także archiwalnych)

PA
KI

ET

Kontakt:
paula.wojdylak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
+48 887 871 194
www.logistyka.net.pl/czasopismo




