Us∏ugi logistyczne

Maciej Barcik

Perspektywy rozwoju rynku us∏ug logistycznych w Polsce
Wobec otwierajàcych si´ mo˝liwoÊci
handlu cz∏onków Unii Europejskiej
z krajami Azji, Polska z racji swego geopolitycznego po∏o˝enia ma szans´ na
uczestniczenie w tej dzia∏alnoÊci, pod
warunkiem zbudowania platformy logistycznej, obejmujàcej ca∏y kraj1. Dotyczy to przede wszystkim budowy infrastruktury logistycznej w przedsi´biorstwach oraz w skali makro, a wi´c pokonania wielu problemów, poczàwszy
od budowy systemu autostrad oraz towarzyszàcego mu systemu logistycznych centrów dystrybucji, jak te˝ modernizacji transportu i dystrybucji,
a tak˝e dostosowania si´ do wymogów
eurologistyki, w tym ekologii. Najtrudniejszym problemem b´dzie zbudowanie sieci informatycznej, stanowiàcej
baz´ systemu logistycznego w skali makro, z centrum Informacji Rynkowej.
Ma∏a liczba logistycznych centrów
dystrybucji w Polsce (ró˝nego typu)
sk∏ania do podj´cia szybkiej budowy takich obiektów, co wymaga niezw∏ocznego przesàdzenia miejsc ich lokalizacji (zgodnie z wymogami ochrony Êrodowiska), w Êcis∏ym nawiàzaniu do systemu autostrad, a tak˝e podj´cie ich
budowy.

Ponadnarodowe uj´cie logistyki
w przedsi´biorstwie
Powstanie wielkiego rynku europejskiego, dzi´ki powo∏aniu Unii Europejskiej, stworzy∏o nowe zjawiska i wywo∏uje nowe tendencje w rozwoju logistyki. Do 2000 r. nastàpi∏y i nadal nast´pujà, istotne zmiany bezpoÊrednio rzutujàce na rozwój procesów logistycznych,
a mianowicie2:
– wzrost mi´dzynarodowych przewozów towarowych, co postawi∏o nowe
wyzwania przed wszystkimi ga∏´ziami transportu oraz zmusi∏o do zmian

i modernizacji infrastruktury transportowej, a tak˝e Êrodków transportu, w celu dostosowania jej do nowej
skali popytu
wzrost szybkoÊci przep∏ywu produktów w skali poszczególnych krajów,
a tak˝e w skali europejskiej
powstanie i rozwój nowych struktur
dystrybucji produktów w powiàzaniu
z rozbudowà logistycznego systemu
nowych rodzajów transportu i przep∏ywu informacji
utworzenie logistycznej sieci centrów dystrybucyjnych w celu prowadzenia serwisu us∏ug zaopatrzeniowo-transportowych w ca∏ej Europie,
dla wybranych produktów (np. cz´Êci
zamiennych); centra te umo˝liwiajà
dostaw´ od dostawcy do odbiorcy
w terminie 24 -godzinnym
podniesienie jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug logistycznych, co wyrazi si´
przede wszystkim w zwi´kszeniu niezawodnoÊci i terminowoÊci dostaw,
pe∏nej realizacji zamówieƒ itp.
rozszerzenie zakresu us∏ug logistycznych, oferowanych przez profesjonalnych us∏ugodawców logistycznych,
np: magazynowanie i kompletowanie
asortymentu dostaw, realizacja prostych operacji produkcyjnych (ci´cie,
wst´pny monta˝), Êwiadczenie us∏ug
informacyjno-decyzyjnych, prognozowanie popytu, przyjmowanie
i opracowywanie zamówieƒ, prowadzenie banków informacji itp.
standaryzacja i normalizacja stosowanych w poszczególnych krajach
urzàdzeƒ manipulacyjnych, magazynowych, opakowaƒ, Êrodków transportowych, zapewniajàca ∏atwoÊç obs∏ugi, obni˝k´ kosztów produkcji
i eksploatacji.

zmniejszy∏y si´ o 40%, nastàpi∏o istotne
przyspieszenie obrotu zapasów, w której to sferze kraje europejskie pozostajà w tyle za Japonià i USA. Wspó∏cze–
sne, wielkie przedsi´biorstwa funkcjonujà w uk∏adach globalnych. Korzystajà
z licznej i rozwini´tej sieci dostawców,
–
zlokalizowanych cz´sto na ró˝nych
kontynentach. Rynek zbytu tych producentów ma równie˝ wymiar Êwiatowy.
Tworzy to dla procesów logistycznych
szczególnie z∏o˝one warunki dzia∏ania,
–
wymaga wielu czynnoÊci koordynacyjnych, precyzyjnego planowania operacji logistycznych, rozwini´tej sieci dystrybucyjnej (magazynów, punktów
sprzeda˝y i us∏ug serwisowych). Przyk∏adem takiej nowoczesnej sieci mo˝e
byç sieç szwedzkiego koncernu ∏o˝yskowego SKF.
–
Sprostanie wymogom sprawnoÊci
(niezawodnoÊci) i ekonomicznoÊci procesów logistycznych jest mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu nie tylko nowoczesnych systemów transportowych, lecz
–
tak˝e nowych rozwiàzaƒ informatycznych, umo˝liwiajàcych sterowanie przep∏ywem wielkiej i ró˝norodnej masy
produktów. Istotnà sprawà dla sukcesów rynkowych przedsi´biorstw w krajach Europy Zachodniej jest kompleksowa kontrola jakoÊciowa ca∏ego ∏aƒcucha
dostaw. Kontrola ta, regulowana jednolitym systemem jakoÊci serii „ISO 9000”,
obejmuje êród∏a surowców, wszelkie
poÊrednie fazy i ogniwa logistyczne a˝
–
do ostatecznego odbiorcy (klienta).
Utworzenie planowanego Jednolitego
Rynku Wewn´trznego UE od 1.1.1993 r.
przynios∏o – wg badaƒ instytutu Logistyki w Bremen – skrócenie cykli produkcyjnych w przemyÊle z 65% w 1986 do 40%
w 2000 roku3. Wg obecnego stanu konieczna jest dalsza redukcja do 10–15%,
Wymienione tendencje rozwojowe aby osiàgnàç równowag´ konkurencyjnà
eurologistyki pozwalajà uzyskaç istotne w stosunku do dalekowschodnich konefekty ekonomiczne. Koszty transportu kurentów.

1 IV Mi´dzynarodowa Konferencja, Katowice 21 -22.05.1998. LOGISTYKA’98. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw. Materia∏y konferencyjne. Tom II, Obrady panelowe. Polskie Towarzystwo Logistyczne 1998.
2 Czes∏aw Skowronek, Zdzis∏aw Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi´biorstwie, Wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 r. s. 279 i nast.
3 Unia Europejska, Podr´cznik Akademicki, praca zbiorowa, PWN, Warszawa 1998.
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Eurologistyka odnosi si´ do przemian, które zachodzi∏y w wyniku utworzenia Jednolitego Rynku Wewn´trznego Unii Europejskiej , a sà to: nowe warunki ramowe we wspó∏dzia∏aniu w podziale pracy w sferze mi´dzypaƒstwowej i wprowadzenie struktur gospodarki rynkowej w Europie Ârodkowej
i Wschodniej. Dlatego te˝ w definicji
Jednolitego Rynku Wewn´trznego UE
zaznaczono wyraênie, ˝e chodzi o obszar bez granic wewn´trznych, na którym
istnieje swobodny przep∏yw towarów, osób,
us∏ug i kapita∏u. Sà to 4 podstawowe
swobody UE, do których zalicza si´ tak˝e swobodne mi´dzynarodowe przep∏ywy finansowe.

nej polityki dotyczàcej luk rynkowych.
Taka polityka powinna polegaç na Êcis∏ej wspó∏pracy z pobliskimi producentami, aby zapewniç mo˝liwie najszybszà elastycznoÊç i zdolnoÊç dostosowania si´ do zmieniajàcych si´ potrzeb
i warunków rynku. A to g∏ównie dlatego, ˝e realizacja swobody przep∏ywu
towarów, kapita∏u, us∏ug i osiedlania
si´ w krajach Unii Europejskiej, jeÊli
w jakiejkolwiek formie b´dzie si´ tak˝e
odnosiç do neutralnych krajów - Szwajcarii i Austrii, mo˝e spowodowaç odwrócenie dotychczasowych strumieni
dystrybucji.

Jednolity Rynek Wewn´trzny Unii Europejskiej b´dzie najwi´kszà pot´gà
gospodarczà na Êwiecie, z 350 milionami mieszkaƒców i wy˝szym ni˝ w USA
czy Japonii poziomem dochodu narodowego brutto. Mapa krajów cz∏onkowskich UE pokazuje, w jaki sposób
mogà byç przezwyci´˝one dotychczasowe izolacje. Do tej pory w poszczególnych paƒstwach wyodr´bniano centra i obszary peryferyjne. W wyniku
usuni´cia zró˝nicowanych w poszczególnych paƒstwach regulacji, szczególnie w dotychczasowych strefach granicznych Europy Ârodkowej, dojdzie do
po∏àczenia dotychczasowych, peryferyjnych, s∏abszych strukturalnie obszarów w nowe obszary centralne.

Dla logistyki zniesienie pozataryfowych barier w handlu, w nast´pstwie
zniesienia kontroli granicznych, oznacza wi´kszà mo˝liwoÊç po∏àczenia
transportu dla zaopatrzenia i dystrybucji, a tak˝e wytworzenia si´ nowych
centralnych punktów prze∏adunkowych
o odpowiednim zasi´gu dla efektywniejszego zaopatrzenia rynku. W dotychczasowych regionach granicznych
b´dzie mo˝na uniknàç okr´˝nych dróg,
które wynika∏y z dotychczasowego
przebiegu granic. Obszary zbytu b´dà
mog∏y byç zaopatrywane z wi´kszà
skutecznoÊcià rynkowà – zarówno pod
wzgl´dem wydajnoÊci, jak i kosztów –
w wyniku niezale˝nej od przebiegu granic optymalizacji przewozów.

W Bia∏ej Ksi´dze Komisji EWG wymienia si´ jako podstawowy niezb´dny
dla utworzenia Êrodek Jednolitego Rynku zniesienie wszelkich ograniczeƒ pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi. Zgodnie z do∏àczonym do traktatu EWG
przez Jednolity Akt Europejski (JEA)
w lutym 1986 r. artyku∏em 8a, ma to
byç osiàgni´te poprzez sukcesywne
tworzenie ponadnarodowych warunków ramowych i znoszenie narodowych ekonomiczno-prawnych ograniczeƒ. Powstanie Jednolitego Rynku wymaga jednak posiadania udzia∏u w rynku, a nie fizycznej w∏asnoÊci! Jednolity
Rynek stwarza wi´kszà, ni˝ dotychczas,
koniecznoÊç obecnoÊci na wszystkich
geograficznych rynkach Wspólnoty lub
koniecznoÊç prowadzenia konsekwent-

Nowoczesne centra logistyczne

Zniesienie kontroli granicznych

W krajach gospodarczo rozwini´tych
pojawi∏y si´ nowe formy organizacyjne,
usprawniajàce przebieg procesów logistycznych. Jednym z takich nowoczesnych rozwiàzaƒ sà centra obs∏ugi logistycznej4. Celem ich dzia∏ania (zazwyczaj w uk∏adzie regionalnym) jest koordynacja, a cz´sto i przej´cie od przedsi´biorstw przemys∏owych, budowlanych i innych, takich podstawowych
funkcji logistycznych, jak transport,
sk∏adowanie, czynnoÊci manipulacyjne
itd. Obserwuje si´ tak˝e oferowanie
przez te centra us∏ug konsultacyjnych
i sterujàcych (np. zamawianie i regulowanie dostaw). Jest to przejaw dalszego podzia∏u i specjalizacji pracy, wyni-

kajàcych z post´pu techniczno-organizacyjnego. Dzia∏ania centrów przynoszà wymierne korzyÊci przedsi´biorstwom korzystajàcym z ich us∏ug. Przej´cie bowiem od przedsi´biorstw produkcyjnych funkcji oraz zadaƒ zwiàzanych z logistykà zaopatrzenia i dystrybucji z jednej strony umo˝liwia tym
przedsi´biorstwom koncentracj´ na
realizacji podstawowych (statutowych)
zadaƒ, z drugiej zaÊ zapewnia pe∏ny
profesjonalizm (np. w∏aÊciwà technologi´ transportu i sk∏adowania) w procesach fizycznych przep∏ywów produktów od miejsc ich poda˝y do miejsc
pobytu.
Obserwowane Êwiatowe trendy pog∏´biania si´ spo∏ecznego podzia∏u
i specjalizacji pracy, intensyfikacji handlu i poszerzania si´ rynku (np. liberalizacja rynków Unii Europejskiej), przemian ustrojowych i strukturalnych itp.
rzutujà na dzia∏alnoÊç przedsi´biorstw,
niejako wymuszajàc na nich wspó∏prac´
z centrami wyspecjalizowanymi w dzia∏aniach logistycznych. W wielu przypadkach centra te stajà si´ szansà rozwoju zaniedbanych mikroregionów,
znajdujàcych si´ z dala od aktywnych
oÊrodków i szlaków komunikacyjnych.
W swojej najbardziej rozwini´tej formie Logistyczne Centra Dystrybucji
przyjmujà postaç bardzo rozbudowanych obiektów i wymagajà znacznych
nak∏adów oraz skoordynowania prac
nad ich budowà. Mówiàc o tak rozumianych Centrach Dystrybucji, zw∏aszcza w odniesieniu do warunków polskich, wyró˝niç mo˝na:5
– Mi´dzynarodowe Logistyczne Centra
Dystrybucji o najwy˝szym stopniu
rozbudowy organizacyjnej i funkcjonalnej, umo˝liwiajàcej wspó∏prac´
z Unià Europejskà (o promieniu
wspó∏pracy rz´du 500-800 km i powierzchni zagospodarowania 100-150
ha), o pe∏nym systemie informatycznym i w pe∏ni rozwini´tym serwisie
us∏ug logistycznych; w Polsce niezb´dne sà cztery tej klasy centra
– Regionalne Logistyczne Centra Dystrybucji, stanowiàce poÊrednie ogniwo w kana∏ach logistycznych, z zadaniami obs∏ugi dystrybucyjnej regionu
(o promieniu wspó∏pracy 50-80 km

Czes∏aw Skowronek, Zdzis∏aw Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi´biorstwie, Wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 r. s. 295 i nast.
IV Mi´dzynarodowa Konferencja, Katowice 21-22.05.1998. LOGISTYKA’98. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw. Materia∏y konferencyjne. Tom II, Obrady panelowe. Polskie Towarzystwo Logistyczne 1998.
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i powierzchni 20–50 ha), np. Centralnego, Pomorskiego, Lubuskiego i Âlàskiego
– Lokalne Logistyczne Centra Dystrybucji, stanowiàce zakoƒczenie systemu nowoczesnej sieci dystrybucji,
wymagajàce odpowiedniego wyposa˝enia, choç znacznie skromniejszego (dla obs∏ugi w promieniu 5–8 km,
zorganizowane na powierzchni do
10 ha)
– Bran˝owe Logistyczne Centra Dystrybucji, pracujàce na rzecz okreÊlonej
bran˝y, czy nawet przedsi´biorcy
– Centra Us∏ug Logistycznych, b´dàce
fazà poÊrednià w dojÊciu do wy˝szego rz´du logistycznych centrów dystrybucji.
Lokalizacja tego typu centrów logistycznych dystrybucji dla obszaru Polski winna nawiàzywaç do aktualnie istniejàcych oraz przewidzianych w najbli˝szej perspektywie po∏àczeƒ transportowych, stanowiàcych po∏àczenie
z mi´dzynarodowymi szlakami tranzytowymi przechodzàcymi przez Polsk´.
Utworzenie logistycznej sieci centrów
dystrybucyjnych do realizacji ca∏odobowego serwisu us∏ug zaopatrzeniowotransportowych na Europ´ i rozwini´cie zasady Just-in-Time, a tak˝e rozszerzenie zakresu us∏ug Êwiadczonych
przez us∏ugodawców logistycznych
wraz ze standaryzacjà stosowanych
w Europie rozwiàzaƒ technologicznych
i organizacja mi´dzynarodowej sieci informatycznej (EDI) stanowià czo∏owe
zadania strategiczne stojàce przed jednoczàcymi si´ gospodarkami6. W Polsce rynek nowoczesnych centrów logistyczno - magazynowych rozwija si´ intensywnie od 1998 r. Najwi´cej tego typu inwestycji jest w Warszawie, g∏ównie lewobrze˝nej i przy trasach wylotowych na zachód i po∏udnie. W ciàgu
ostatnich szeÊciu lat w stolicy i jej okolicach (w odleg∏oÊci do 60 km) wybudowano oko∏o 570 000 m2 powierzchni
nowoczesnych centrów logistycznodystrybucyjnych. Poza Warszawà nowe
centra logistyczne powstajà i sà planowane w Starym MieÊcie w pobli˝u Konina, Poznaniu, Gliwicach, Szczecinie
i Wroc∏awiu. Tworzenie centrów logistycznych majà tak˝e w planach Polskie
Koleje Paƒstwowe, konkretnie PKP Car-

go, na bazie dzisiejszych terminali kolejowych zamierza utworzyç osiem centrów logistycznych na terenie ca∏ej Polski. Decydujàc si´ na lokalizacj´ centrów PKP bra∏o pod uwag´ istniejàcà
ju˝ infrastruktur´ kolejowà, dogodne
po∏àczenia komunikacyjne oraz koncentracj´ przewo˝onych przez kolej ∏adunków. W pierwszej kolejnoÊci planuje si´ otworzyç centra logistyczne w rejonie Warszawy, Trójmiasta, Szczecina,
Poznania, Gliwic, Wroc∏awia, Ma∏aszewicz i S∏awkowa. Obiekty te majà byç
spó∏kami akcyjnymi z udzia∏em PKP
Cargo SA i powstanà na bazie ju˝ istniejàcych terminali kolejowych oraz ich zaplecza. Dzi´ki temu koszt ich utworzenia jest w du˝ym stopniu ograniczony.
Centra pozwolà kolei pozyskaç nowych
klientów i obni˝yç koszty dzi´ki zastosowaniu nowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ
w transporcie towarów. Spó∏ka Cargo
chce tak˝e utworzyç centrum w Ma∏aszewiczach na granicy z Bia∏orusià.
Tamtejszy suchy port prze∏adunkowy
po wejÊciu Polski do Unii znalaz∏ si´ na
wschodniej granicy UE.
Problemom budowy centrów logistycznych w Polsce poÊwi´cono ju˝
wiele konferencji, czasu i w∏o˝ono sporo wysi∏ku koncepcyjnego, zarówno ze
strony oÊrodków naukowo – badawczych, jak i ze strony w∏adz samorzàdowych i paƒstwowych. Jednak˝e powodem tak powolnego rozwoju tych centrów jest najcz´Êciej brak Êrodków finansowych. Dzisiaj trudno wyobraziç
sobie bez centrów logistycznych funkcjonowanie centrów handlowych czy
hipermarketów. Nowoczesny handel
i us∏ugi wymagajà zaplecza, które spe∏ni bardzo wysokie wymagania przechowywania i dystrybucji towarów stawiane przez zachodnie firmy. Najcz´Êciej
wynajmujà one 700 – 200 m2 i oczekujà biur wysokiej klasy, nowoczesnej obs∏ugi, solidnych, kilkuletnich umów
z deweloperem. Du˝e zainteresowanie
okazujà te˝ firmy transportowe zwiàzane z hotelarstwem. W ciàgu najbli˝szych trzech lat, jak si´ ocenia, klientem tych parków stanie si´ e-handel.
Do najwi´kszych nale˝à: Prologis Park
ko∏o Poznania, Diamond Business Park
pod ¸odzià i magazynowo-przemys∏owy ˚ory Distribution Center (110 tys.

m2, klasa A i B) na po∏udniu Polski. Warszawa ma do dyspozycji ok. 260 tys. m2
powierzchni logistycznej w ró˝nych
centrach, np. Alliance Logistic Center
w B∏oniu.
Nietrudno przewidzieç wzrost zapotrzebowania na tego typu inwestycje,
coraz bardziej potrzebne wspó∏czesnym aglomeracjom – nowe parki powstajà wokó∏ Katowic, Krakowa, niedaleko granic na po∏udniu Polski. Popyt
wzrasta te˝ w zwiàzku z nap∏ywem do
Polski firm mi´dzynarodowych, które
wymuszajà coraz lepszà jakoÊç obs∏ugi
dystrybucyjnej z jednej strony, z drugiej
zaÊ stanà si´ powa˝nym klientem budowlanych centrów logistycznych. Najwi´kszym klientem centrów sà obecnie
firmy logistyczne, szukajàce du˝ych jednostek – o powierzchni 5–20 tys. m2.
Zwiàzane to jest m.in. z rozwojem hipermarketów, które osiàgajà maximum
wykorzystania powierzchni zaplecza
i szukajà trzeciego partnera – firmy logistycznej – na zasadach outsourcingu dla
swoich potrzeb dystrybucyjnych. RoÊnie
popyt na magazyny klasy A z mo˝liwoÊcià przechowywania ˝ywnoÊci w ch∏odniach, zgodnie z wymogami i standardami zachodnimi, np. Alliance Logistic
Center jest powiàzany umowami z firmami, które specjalizujà si´ w dystrybucji mro˝onek i oferujà bardzo wysokiej
jakoÊci us∏ugi w tym zakresie. Firmy, które nie majà zapewnionego takiego poziomu obs∏ugi w starych centrach, jak
np. Marspol na Pradze, deklarujà ch´ç
przeprowadzki do bardziej nowoczesnych parków.
Logistyka jest wspó∏czeÊnie najdynamiczniej rozwijajàcà si´ metodà zarzàdzania przedsi´biorstwem, przewidujàcà przebieg i wspierajàcà informacyjnie
podejmowane w przedsi´biorstwie
dzia∏ania gospodarcze. Koncepcja logistyki z biegiem czasu uleg∏a znacznym
zmianom. Ogólny ich kierunek stanowi
zmierzanie w stron´ ca∏oÊciowej integracji dzia∏aƒ (czynnoÊci) logistycznych
przez ich koordynacj´. Przewiduje si´,
˝e w nast´pnych 10–20 latach zasadnicze znaczenie dla kszta∏towania celów
i treÊci logistyki oraz zarzàdzania logistycznego, a tak˝e dla strategii przedsi´biorstwa, b´dà mia∏y cztery podsta-

6 IV Mi´dzynarodowa Konferencja, Katowice 21-22.05.1998. LOGISTYKA’98. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw. Materia∏y konferencyjne. Tom II, Obrady panelowe. Polskie Towarzystwo Logistyczne 1998.
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Us∏ugi logistyczne

wowe i wyraênie zarysowane trendy
rozwojowe, zwane megatrendami:
– globalizacja (internacjonalizacja rynków)
– indywidualizacja preferencji
– wzrost zrozumienia otoczenia (ÊwiadomoÊci ekologicznej)
– rozwój technologii informatycznej.
Przedsi´biorstwa muszà zatem formu∏owaç w danych warunkach w∏asne,
specyficzne kombinacje strategii poprzez strategicznà analiz´ i ocen´ sytuacji. Sta∏y wzrost znaczenia logistyki,
zarówno w teorii, jak i w praktyce, wià˝e si´ w zasadniczej mierze ze zmianami warunków wewn´trznych i zewn´trznych, w których funkcjonujà poszczególne przedsi´biorstwa i jednostki gospodarcze. W Polsce nadmiernà
wag´ przywiàzuje si´ do logistyki
w znaczeniu koncepcji o charakterze

operacyjnym, jako funkcji “us∏ugowej”
zorientowanej na krótkookresowe sterowanie i racjonalizacje procesów technicznych i ekonomicznych w sferze
przep∏ywów towarowych w ramach danych struktur, potencja∏u i potrzeb,
w niedostatecznym natomiast stopniu
zwraca si´ uwag´ na istot´ i walory logistyki, jako koncepcji zarzàdzania,
zw∏aszcza w znaczeniu zarzàdzania
strategicznego i orientacji zintegrowanego zarzàdzania ca∏ym przedsi´biorstwem. W dalszym ciàgu widaç wiele
trudnoÊci oraz przejawów braku gotowoÊci na rzecz organizacyjnego wkomponowania logistyki w struktur´ przedsi´biorstwa. Jednak w ostatnich latach
zauwa˝a si´ w literaturze Êwiatowej
oraz w praktyce sensownie zorganizowanych przedsi´biorstw tendencj´ do
eksponowania znaczenia marketingowych aspektów logistyki.

Adecco poszukuje dla swojego Klienta:
Kupca
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d4/31/1165327.htm
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