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Ogólne przes∏anki audytowania procesów logistycznych,
czyli co ka˝dy audytor wiedzieç powinien…
Podejmujàc si´ przedstawienia kilku
przemyÊleƒ na temat przes∏anek audytu, ju˝ na samym wst´pie nale˝y wyjaÊniç istot´ omawianego zagadnienia.
Przed rozpocz´ciem rozwa˝aƒ nad jego z∏o˝onà istotà, pojawia si´ uzasadniona koniecznoÊç odniesienia si´ do
fundamentalnego pytania, czym tak
w istocie jest audyt logistyczny? Odpowiedê na to pytanie wbrew pozorom
nie jest wcale prosta, bowiem i sam
termin nie jest zawsze jednoznacznie
rozumiany.
Przyj´cie okreÊlenia logistyczny
oznacza ni mniej ni wi´cej fakt, i˝ powinien on wykorzystywaç techniki logistycznego podejÊcia, opierajàc si´,
np. na metodzie zestawu pytaƒ kruszàcych lub logistycznych oÊmiu z∏otych zasadach, co jednak nie precyzuje jego zakresu. Gdyby natomiast
u˝yç innego okreÊlenia i przyjàç, ˝e
chodzi o audyt logistyki, to wówczas
mo˝na by by∏o przyjàç, ˝e dotyczy on
ju˝ sfery logistyki, to jest systemu,
procesów i samego zarzàdzania. Czy
jednak takie postawienie sprawy dawa∏oby ju˝ jedyny pe∏ny, a przy tym
bardziej satysfakcjonujàcy obraz istoty omawianych zagadnieƒ? Niewàtpliwie po cz´Êci tak, ale przecie˝ nie
wspomina on nic o samych cechach
tego audytu. Tak czy inaczej jest to
ten sam dylemat, z którym mamy do
czynienia mówiàc o kosztach dzia∏alnoÊci logistycznej (bàdê kosztach logistyki), pos∏ugujàc si´ jednak mniej trafnym okreÊleniem koszty logistyczne.
Zupe∏nie nie aspirujàc do dokonania
ostatecznych rozstrzygni´ç w tej bardzo z∏o˝onej kwestii, na potrzeby niniejszego artyku∏u b´dzie stosowana
nazwa audyt logistyczny, ale oczywiÊcie z zastrze˝eniami poczynionymi
powy˝ej, co tym samym oznacza rozciàgni´cie znaczenia tego terminu na
obydwa wymienione zakresy postrzegania tej problematyki.
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Audyt logistyczny (∏ac. audire – s∏yszeç lub przeprowadzaç dochodzenie)
jest systematycznà i niezale˝nà analizà
przede wszystkim systemu logistycznego. Oznacza ona przeglàd dzia∏aƒ
logistycznych w dziedzinie jakoÊci jego funkcjonowania. Analiz´ przeprowadzana si´ w celu okreÊlenia, czy te
dzia∏ania i ich wyniki sà zgodne z zaplanowanymi oraz czy przyj´te metody sà
efektywnie stosowane i w∏aÊciwe dla osiàgni´cia wyznaczonych celów logistycznych. W audycie chodzi zatem
o stwierdzenie zgodnoÊci dzia∏ania organizacji z zasadami logistycznymi,
a zw∏aszcza jej zdolnoÊci do spe∏nienia
wymagaƒ formu∏y „7W”. Bez wàtpienia jest to te˝ ca∏oÊciowe spojrzenie
na aktywnoÊç logistycznà danej organizacji i jej powiàzaƒ zewn´trznych,
które ma wykazaç wyst´powanie
ewentualnych niezgodnoÊci w ca∏ym
systemie, przyczyniajàcych si´ do niezadowolenia klienta. OczywiÊcie
w tym miejscu mo˝na postawiç kolejne
pytanie, tak˝e dotyczàce terminologicznego dylematu: czy te dzia∏ania
powinny byç okreÊlane mianem audytu
czy te˝ auditu? Niestety, równie˝ i ta
kwestia nie jest jednoznacznie rozstrzygni´ta. Pojawia si´ bowiem problem angielskiej „kalki” s∏owa audit,
która zosta∏a przej´ta przez Êrodowisko audytorów systemów zarzàdzania
jakoÊcià wed∏ug standardów norm ISO;
natomiast pozosta∏e oceny, na przyk∏ad finansowe, sà ju˝ okreÊlane mianem audytu. I chocia˝ mo˝na wskazaç
na fakt, ˝e w samym Êrodowisku jakoÊciowym pojawiajà si´ coraz cz´Êciej
g∏osy, by jednak odejÊç od litery „i” na
rzecz powszechniejszej i bardziej poprawnej litery „y”, to jednak w dalszym ciàgu taka dychotomia pisowni
jest utrzymywana. Bioràc jednak˝e
pod uwag´ podniesione wy˝ej racje
a zw∏aszcza aspekt poprawnoÊci j´zykowej, dla dalszych rozwa˝aƒ b´dzie
u˝ywany konsekwentnie zwrot audyt.

Przechodzàc do meritum zagadnienia
nale˝y podkreÊliç, ˝e organizacja procesów biznesowych w „logistycznym
duchu” powinna byç przede wszystkim
efektywna, tak aby stanowi∏y one potwierdzenie u˝ytkowych w∏aÊciwoÊci
zaanga˝owanego potencja∏u logistycznego oraz skuteczna – co z kolei nale˝y
rozumieç jako mo˝liwoÊç najlepszego
w danych warunkach wykorzystania posiadanych zasobów logistycznych.
Z tych powodów nale˝y przyjàç, ˝e audyty sfery logistyki ze wzgl´du na ich
zakres, mo˝na podzieliç na:
– audyt wewn´trzny (first party), który
jest przeprowadzany przez samà organizacj´ z wykorzystaniem w∏asnych pracowników lub te˝ zlecajàc
to zadanie przez audytorów zewn´trznych. Obejmuje on jednak tylko analiz´ jej w∏asnego systemu i realizowanych przez nià samodzielnie
procesów
– audyt zewn´trzny (second party) jest
tak˝e przeprowadzany przez samà
organizacj´ lub na jej zlecenie, ale na
zewnàtrz u dostawcy wyrobów lub
us∏ug. Odnosi si´ on do oceny zdolnoÊci do wnoszenia wartoÊci dodanej
przez dostawc´ do realizowanych
procesów logistycznych na rzecz danej organizacji
– audyt niezale˝ny (third party) jest z kolei przeprowadzany przez zewn´trzny niezale˝ny podmiot w celu uzyskania Êwiadectwa zgodnoÊci systemu
logistycznego organizacji i realizowanych przez nià w nadzorowanych warunkach procesów z najwy˝szymi
Êwiatowymi standardami logistycznymi (World Class Logistics).
Szczególnie w tym ostatnim przypadku, audytowana organizacja okazuje
swoiste pos∏uszeƒstwo, które jeszcze
bardziej wzmacnia wymow´ samego
s∏owa „audyt” (∏ac. ob audire, co oznacza poddanie si´ w sposób wolny).
Umo˝liwiajàc bowiem przeprowadze-
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nie audytu, organizacja Êwiadomie godzi si´ na wykrycie niezgodnoÊci w systemie i realizowanych z jego u˝yciem
procesach.
Uwzgl´dniajàc z kolei metod´ i zakres, mo˝na dokonaç jeszcze jednej
klasyfikacji audytu, poniewa˝ pozwala
ona wyró˝niç:
– audyt systemu, dotyczàcy ca∏ego systemu logistycznego; powinien on
zw∏aszcza odpowiedzieç na pytanie,
czy system jest odpowiednio zbudowany, udokumentowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami efektywnoÊci
i skutecznoÊci. S∏owem, czy system
zapewnia wymagane i oczekiwane
wsparcie dla realizacji i doskonalenia
procesów logistycznych
– audyt procesów, obejmujàcy ocen´
procesów oraz dostosowania systemu logistycznego do unikalnych wymagaƒ procesów, które wynikajà ze

szczegó∏owej specyfikacji potrzeb
klientów. Ma on odpowiedzieç
przede wszystkim na pytanie, czy
system jest w stanie sprostaç wymaganiom logistycznym, warunkujàcym
satysfakcjonujàce klientów wykonanie tych procesów. Szczególnej wagi
nabiera przy tym zdolnoÊç systemu
do dotrzymania i przekraczania ustalonych standardów logistycznej obs∏ugi klienta.
Przedstawiajàc te podzia∏y, nie mo˝na jednak nie dostrzegaç fundamentalnego zagadnienia, jakim jest fakt, i˝
przy audytowaniu systemów i procesów logistycznych wa˝na jest postawa,
jakà reprezentuje sam audytor. W swoim post´powaniu i w wynikach dzia∏aƒ
powinien on staç si´ dla organizacji
swoistego rodzaju architektem wartoÊci
dodanej. Na bazie bowiem swojej wiedzy, kwalifikacji i kompetencji wskaza-

ne jest by podpowiada∏ badanej organizacji takie rozwiàzania, które pozwolà
jej realizowaç procesy logistyczne szybciej, lepiej a przede wszystkim taniej.
Jednak takà mo˝liwoÊç warunkuje
przede wszystkim struktura systemu
logistycznego i wzajemne relacje pomi´dzy jego elementami. Aby jednak
móc sprostaç tym wyzwaniom, audytor
powinien przestrzegaç poni˝szych zasad post´powania, które mo˝na by by∏o okreÊliç mianem swoistego Kodeksu
etycznego audytora, tak systemu jak
i procesów logistycznych.
Do najwa˝niejszych zaleceƒ kierowanych do niego nale˝y zaliczyç:
– bàdê obiektywny – opieraj si´ tylko na
faktach, które sam zaobserwowa∏eÊ
lub informacjach pochodzàcych
z wiarygodnych sprawozdaƒ, przedstawionych przez osoby wyznaczone
do tego zadania przez organizacj´
– bàdê wytrwa∏y i skuteczny – zmierzaj
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∏aƒ, tak aby twój czas pobytu nie stresowa∏ pracowników. Pozwól, by
w swoim Êrodowisku pracy mogli zachowywaç si´ w sposób naturalny,
tak jak zwykle to czynià
Zewn´trzna ocena
–bàdê samokrytyczny – màdroÊç przyoperacji
chodzi przecie˝ dopiero po czasie,
a ty te˝ pope∏niasz b∏´dy. Dlatego
uwa˝nie s∏uchaj i obserwuj, co si´
wokó∏ ciebie dzieje i staraj si´ byç
màdry màdroÊcià innych
–bàdê
przygotowany – pracuj w oparciu
Logistyczna obs∏uga klienta
o wczeÊniej przygotowany kwestionariusz pytaƒ, aby nie marnotrawiç czasu swojego, jak i innych pracowników,
–bàdê szybki – dzia∏aj bezzw∏ocznie.
Odk∏adanie zadaƒ w czasie, bàdê
brak Twojej szybkiej reakcji powoduWewn´trzna ocena
je niemo˝noÊç uchwycenia zjawisk
operacji
w ich rzeczywistym czasie przebiegu
–bàdê pozytywny – nie czyƒ z szukania
wad systemu swego celu, ale staraj
si´ poznaç mechanizmy i mo˝liwe
przyczyny zaobserwowanych niekorzystnych zjawisk
Rys. 1. Logistyczna obs∏uga klienta w zewn´trznej i zewn´trznej ocenie operacji logistycznych.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: D.M.Lambert, J.R.Stock, Strategic Logistics Mana– bàdê punktualny – przestrzegaj ustagement, Richard Irwin Inc., Homewood 1993, s.64-65.
lonych terminów, by swojà postawà
wzbudziç szacunek i potwierdziç, ˝e
sam tak˝e przyjà∏eÊ odpowiedzialdo zaplanowanego celu, nie zwa˝ajàc
rzeczywistego obrazu sytuacji loginoÊç za respektowanie czasu
na utrudnienia i chwilowe przeszkostycznej organizacji
dy. Twoim zadaniem jest przecie˝ – bàdê uprzejmy i cierpliwy – stwarzaj – miej zasady i je zachowuj – nie daj sobà manipulowaç; nie uda ci si´ przeprzedstawienie w sposób obiektywny
dobrà atmosfer´ wokó∏ swoich dzia-

52

Logistyka 4/2004

Us∏ugi logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

–

–

–

–

–

–

–

cie˝ wszystkich zadowoliç, a twoim zadaniem nie jest
„schlebianie” najwy˝szemu kierownictwu organizacji
bàdê dok∏adny i praktyczny – opisuj i starannie dokumentuj
zaobserwowane zdarzenia, ale te˝ staraj si´ przy tym odró˝niaç drobiazgi od spraw istotnych
bàdê pracowity i pilny – pracuj planowo, systematycznie,
a tylko wówczas twój efekt pracy b´dzie przedstawia∏
wartoÊciowy materia∏ do dalszych analiz
bàdê kompetentny – dobrze znaj przedmiot swojej pracy,
poniewa˝ twoja wiedza ma pozwoliç ocenianej organizacji doskonaliç jej dzia∏ania logistyczne
bàdê wszechstronny – naucz si´ odró˝niaç istot´ i wzajemne zale˝noÊci przyczynowo –skutkowe, wynikajàce ze z∏o˝onoÊci procesów logistycznych realizowanych przez badanà przez ciebie organizacj´
bàdê odpowiedzialny – traktuj powa˝nie swoje zadania, bowiem twój raport b´dzie podstawà do podejmowania
wa˝nych decyzji przez kierownictwo organizacji
bàdê niezale˝ny – nie ulegaj naciskom, poniewa˝ twoim zadaniem jest obiektywne odzwierciedlenie istniejàcego stanu rzeczy i wskazanie w∏aÊciwych kierunków jego poprawy
nie bàdê materialistà – nie wszystko mo˝na prze∏o˝yç na
pieniàdze. Przede wszystkim chodzi o popraw´ funkcjonowania systemu logistycznego organizacji. Dlatego nie
mogà byç one celem samym w sobie.

Bioràc pod uwag´ fakt, jak wa˝nymi stajà si´ powy˝sze
wytyczne i jakà odpowiedzialnà rol´ powinien spe∏niaç audytor okazuje si´, ˝e tak naprawd´ istotà audytu i kluczem
do jego sukcesu jest obiektywna ocena elementów sfery aktywnoÊci logistycznej organizacji. Z tych powodów audyt taki powinien byç swoistego rodzaju „spiralà”, która wchodzi
w ka˝dy zakamarek systemu logistycznego i która mo˝e
obejmowaç zarówno struktury organizacyjne, procedury administracyjne i operacyjne, jak i personel, wyposa˝enie oraz
zasoby materia∏owe. Audyt taki powinien tak˝e oceniç wytwarzane wyroby lub us∏ugi w celu okreÊlenia stopnia ich
zgodnoÊci z przyj´tymi wewn´trznymi specyfikacjami, a tak˝e obszary realizowanych prac, procesy i operacje oraz wymagane dokumentacje, sprawozdania, raporty, a tak˝e sposoby ich przechowywania.

Podsumowujàc zatem podj´te dotychczasowe rozwa˝ania, mo˝na jeszcze raz zadaç sobie to fundamentalne pytanie: co w rzeczywistoÊci daje organizacji audyt sfery aktywnoÊci logistycznej? Bez wàtpienia mo˝na przyjàç, ˝e w najogólniejszym wymiarze przyczynia si´ on do podniesienia
jej presti˝u na rynku oraz w oczach jej pracowników. Dzi´ki
niemu mo˝na bowiem uzyskaç pewnoÊç, ˝e system zarzàdzania procesami logistycznymi w organizacji jest ukierunkowany na zapewnienie prawid∏owoÊci jego funkcjonowania. Nie mo˝na przy tym te˝ zapomnieç, ˝e pozwala on na
zobiektywizowanie oferty rynkowej, dzi´ki rzetelnemu odwzorowaniu prawdziwych mo˝liwoÊci, które reprezentuje
potencja∏ logistyczny danej organizacji, a zw∏aszcza jego
mo˝liwoÊci operacyjnych. Audyt logistyczny w jego g∏ównych dwóch obszarach mo˝na podzieliç na obszar wewn´trznej oceny operacji logistycznych oraz obszar zewn´trznej oceny („oczami” klienta). Majà one jednak swojà
wspólnà cz´Êç, którà stanowi logistyczna obs∏uga klienta
(rys. 1). B´dzie to ju˝ jednak temat kolejnych publikacji
w „Logistyce”.
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W zwiàzku z tym nale˝y przyjàç, ˝e audyt sfery aktywnoÊci logistycznej organizacji powinien ka˝dorazowo s∏u˝yç:
– systematycznej i rzetelnej weryfikacji zgodnoÊci jej systemu logistycznego pod kàtem wyspecyfikowanych do realizacji zadaƒ logistycznych oraz wskazaniu mo˝liwoÊci usuni´cia wykrytych niezgodnoÊci. W pierwszej kolejnoÊci
chodzi o te istotne (major), a nast´pnie o wyeliminowanie
niezgodnoÊci drugorz´dnych (minor)
– podejmowaniu dzia∏aƒ korygujàcych, s∏u˝àcych minimalizacji ryzyka niezrealizowania za∏o˝onych celów logistycznych (nie osiàgni´cia wytyczonych celów)
– analizie przyczyn wyst´powania niezgodnoÊci i przedstawieniu takich propozycji, które przyczynià si´ do ich wyeliminowania teraz i w przysz∏oÊci (podj´cie dzia∏aƒ zapobiegawczych)
– tworzeniu trwa∏ych fundamentów umo˝liwiajàcych planowà i systematycznà ocen´ efektywnoÊci i skutecznoÊci
podj´tych przez organizacj´ dzia∏aƒ logistycznych.
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