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Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 1)2
Poj´cie, cele i zadania audytu

waƒ sposobów usprawnienia procesów
informacyjnych i decyzyjnych; ogólnie
mówiàc – procesów zarzàdzania. Istniejàce w Polsce standardy audytu wewn´trznego7 rozró˝niajà audyt wewn´trzny (ang. internal audit) i kontrol´
wewn´trznà (ang. internal control) – nies∏usznie cz´sto uto˝samianà z audytem wewn´trznym. Jeden ze standardów audytu wewn´trznego (standard
ogólny nr 300) okreÊla zakres prac audytu wewn´trznego jako „badanie
i ocen´ adekwatnoÊci i efektywnoÊci
systemów kontroli wewn´trznej instytucji oraz jakoÊci dzia∏ania przy realizacji powierzonych jej zadaƒ”. W takim
rozumieniu audyt wewn´trzny jest
sprawowany przez instytucjonalnà komórk´ kontrolnà, powo∏anà przez kierownika organizacji dla weryfikowania
istnienia i skutecznoÊci dzia∏ania systemu kontroli wewn´trznej w tej instytucji. Natomiast system kontroli wewn´trznej jest realizowany na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Na jego organizacj´ (struktur´) sk∏adajà si´
zarówno komórki, jak i procedury,
przepisy. Teoria organizacji i zarzàdzania skierowana ku problematyce kontroli wyró˝nia wiele koncepcji i modelów audytu wewn´trznego8.

Uwaga zarzàdów, konsultantów, doradców firm skupiaç musi si´ obecnie
na koncepcjach ich kontroli wewn´trznej, której zadaniem jest wykrycie we
w∏aÊciwym czasie wszelkich odst´pstw
od planowanego przebiegu procesów
gospodarczych (logistycznych). W∏aÊciwa kontrola funkcjonowania przedsi´biorstwa pozwala na weryfikacj´ realizowanych procesów, gwarantuje ich
„przejrzystoÊç”, mo˝liwoÊç zapewnienia zgodnoÊci planu z efektem dzia∏ania. Stàd te˝ w literaturze przedmiotu,
a tak˝e w praktyce, w aspekcie kontroli wewn´trznej przedsi´biorstw bardzo
cz´sto mówi si´ o koniecznoÊci rygoru
procesów, systemów, procedur. Z pewnoÊcià, jednym ze wspó∏czesnych narz´dzi realizujàcych powy˝sze postulaty, jest audyt.
Poj´cie audytu jest interpretowane
w doÊç szerokim znaczeniu3. Etymologia s∏owa audyt wywodzi si´ z j´zyka
∏aciƒskiego, gdzie audire oznacza: s∏yszeç, s∏uchaç, przes∏uchiwaç, badaç4.
W j´zyku angielskim czy francuskim
s∏owo audytor najcz´Êciej wyst´puje
w znaczeniu: s∏uchacz, ewentualnie rewident ksiàg5. Mo˝na przyjàç, ˝e w j´zyku polskim poj´cie audytu, a zw∏aszcza audytu zewn´trznego, oznacza baAudyt logistyczny w systemie
danie ksiàg rachunkowych. Audyt zewn´trzny jest wi´c okreÊlany jako rewi- audytów bran˝owych
zja sprawozdaƒ finansowych instytucji
Naturalnym krokiem na drodze ewozobowiàzanych do weryfikacji rachunkowoÊci i sprawozdawczoÊci finanso- lucji audytu wewn´trznego jest audyt
wej6. Natomiast poj´cie audytu we- bran˝owy. Jest on skierowany na okrewn´trznego jest rezultatem poszuki- Êlone obszary dzia∏alnoÊci organizacji,

przy którym zarówno w praktyce, jak
i w literaturze nie u˝ywa si´ dope∏nienia wewn´trzny.
Jako przyk∏ady audytu znaczàcego,
sensownego, wprowadzajàcego nowe
informacje, wskazaç mo˝na takie rodzaje audytu bran˝owego jak: audyt jakoÊci, audyt marketingowy, audyt bezpieczeƒstwa systemów informatycznych, audyt bezpieczeƒstwa pracy, czy
wreszcie odnoszàcy ostatnio w Polsce
ogromne sukcesy praktyczne audyt logistyczny.
Audyty bran˝owe jako wspó∏czesne
narz´dzia zarzàdcze w g∏ównej mierze
majà dostarczaç informacji odnoÊnie
przydatnoÊci (adekwatnoÊci) i efektywnoÊci istniejàcego systemu kontroli wewn´trznej, jakoÊci jej dzia∏ania. Audyty
bran˝owe majà tak˝e propagowaç efektywne systemy kontroli przy zachowywaniu optymalnego poziomu kosztów,
promowaç prorozwojowe zmiany i pe∏niç rol´ katalizatora procesów rozwojowych w organizacji. Audyty bran˝owe
to równie˝ narz´dzia krytycznej oceny
dzia∏ania managementu poszczególnych obszarów funkcjonalnych w przedsi´biorstwie.
Dla przyk∏adu, audyt jakoÊci jest narz´dziem umo˝liwiajàcym osiàgni´cie
jednego z g∏ównych celów przedsi´biorstwa jakim powinno byç zaspokojenie potrzeb klienta, przy jednoczesnym ograniczeniu zmiennoÊci i wahaƒ w poziomie jakoÊci dostarczanych
wyrobów lub us∏ug. Dba∏oÊç o jakoÊç
obejmuje ka˝dy element ∏aƒcucha produkcji – od dostawców a˝ do ostatecznego klienta, a wi´c ca∏à sfer´ organi-
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zacji zarzàdzania przedsi´biorstwem.
Bardzo cz´sto przedsi´biorstwa w trosce o nale˝ytà jakoÊç w∏asnych wyrobów realizujà koncepcje ho∏dujàce jakoÊci zarzàdzania, realizowanej niemal˝e na wszystkich szczeblach zarzàdzania. Wskazuje si´, i˝ najlepszym
narz´dziem kontroli i oceny (certyfikacji) wprowadzonego systemu zarzàdzania jakoÊcià sà w∏aÊnie audyty jakoÊci. W praktyce kontrol´ i ocen´ okreÊlonego systemu jakoÊci dokonuje si´
równolegle, zarówno poprzez audyt
zewn´trzny, jak i wewn´trzny. Audyt
zewn´trzny mo˝e byç formà kontroli
i oceny zgodnoÊci systemu zarzàdzania jakoÊcià z modelami na przyk∏ad
normy ISO lub norm bran˝owych.
Przeprowadzany jest na potrzeby zewn´trzne przedsi´biorstwa na przyk∏ad przy wyborze dostawców. WÊród

audytów zewn´trznych jakoÊci wyró˝nia si´ audyty zewn´trzne drugiej
i trzeciej strony:
• zewn´trzne drugiej strony – „naszych
dostawców przez nas” – powodem
przeprowadzania jest spe∏nienie wymagaƒ norm dotyczàcych zarzàdzania jakoÊcià, êród∏o informacji s∏u˝àce do klasyfikacji i wyboru dostawców, pomoc w poprawie systemu jakoÊci dostawcy, u∏atwienie wzajemnego zrozumienia, sposób do uzyskania dostaw „just in time”
• zewn´trzne trzeciej strony – „audyt
akredytujàcy i certyfikujàcy” – powodem przeprowadzania jest ograniczenie audytów drugiej strony, redukcja
kosztów w organizacjach, ustalenie
minimalnych kryteriów w zakresie
systemu jakoÊci, uznanie zgodnoÊci
z normà jakoÊci, pomoc organiza-

cjom w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku.
Innym przyk∏adem audytu bran˝owego jest audyt marketingowy. OkreÊlany
jest najcz´Êciej mianem kompleksowej,
okresowej i systematycznej oceny marketingowego funkcjonowania organizacji, która obejmuje otoczenie rynkowe
i jej wewn´trznà dzia∏alnoÊç marketingowà. G∏ównym celem audytu marketingowego jest ocena konkurencyjnej
efektywnoÊci dzia∏alnoÊci marketingowej, okreÊlenie mocnych i s∏abych stron
dzia∏aƒ w tym obszarze, a tak˝e prezentacja wyników audytu zarzàdowi
przedsi´biorstwa. Charakteryzujàcy si´
cechami gwarantujàcymi jego skutecznoÊç, takimi mi´dzy innymi jak: systematycznoÊç, niezale˝noÊç, regularnoÊç,
wszechstronnoÊç. Powinien on dostar-

Tab. 1. Audyt ceny.

Czynnik

Analiza

Cel

Cena produktu (w odniesieniu do segmentu)

Porównanie cen produktów firmy do cen kluczowych
konkurentów w segmencie oraz pozycjonowanie produktu
w segmencie pod wzgl´dem ceny

OkreÊlenie uplasowania produktu pod wzgl´dem ceny

Cena rynkowa

Porównanie pozycji produktu w segmencie pod wzgl´dem
ceny z produktami kluczowych konkurentów zarówno
w danym segmencie, jak i na ca∏ym rynku

OkreÊlenie uplasowania produktu pod wzgl´dem ceny
na ca∏ym rynku oraz relacja mi´dzy tym uplasowaniem
a dzia∏aniem w rynku

Tendencje cenowe

Zbadanie indeksów dotychczasowych i przewidywanych
cen produktów

Zidentyfikowanie produktów rozwojowych i przegranych

WartoÊç

Porównywanie jakoÊci i pozycji cenowej produktów
oraz udzia∏u rynkowego w∏asnej firmy z kluczowymi
konkurentami

Prze∏amanie zasady „niska cena = du˝y obrót” oraz
poszukiwanie nieprawid∏owoÊci w pozycjonowaniu produktów

Poziomy cen

Porównanie struktury zró˝nicowania cen kluczowych produktów Porównanie strategii firmy ze strategiami konkurentów oraz
z najwa˝niejszymi konkurentami
ustalenie je wp∏ywu na udzia∏ w rynku

èród∏o: N. Piercy: Market – Led Strategic Change. Butteworth – Heinemann, Oxford, s. 237 – 238, za: I. Penc – Pietrzak: Strategiczne zarzàdzanie
marketingiem. Wydawnictwo KEYTEXT, Warszawa 1999, s.221–222.

Tab. 2. Audyt produktu.

Czynnik

Analiza

Cel

Dzia∏ania konkurencyjne

Ustalenie, w jakim stopniu produkty firmy zaspokajajà
potrzeby klientów w ka˝dym segmencie w stosunku
do konkurentów

OkreÊlenie ró˝nicy mi´dzy wymaganiami konsumentów
a poziomem, na jakim produkty firmy faktycznie zaspokajajà
ich potrzeby

Zró˝nicowanie produktu

OkreÊlenie, jak firma ró˝nicuje swoje kluczowe produkty
w stosunku do konkurencji

Koncentrowanie si´ na strategicznej dyferencjacji produktów,
a nie na produkcie podstawowym

Linie produktów

OkreÊlenie stopnia, w jakim kluczowe produkty firmy
sà zgodne ze standardami rynkowymi oraz ocena pozycji
produktów ulokowanych w niszach rynkowych i produktów
uznanych za s∏abe

Sporzàdzenie listy niepowodzeƒ i dzia∏aƒ zaradczych

èród∏o: N. Piercy: Market – Led Strategic Change. Butteworth – Heinemann, Oxford, s. 237 – 238, za: I. Penc – Pietrzak: Strategiczne zarzàdzanie
marketingiem. Wydawnictwo KEYTEXT, Warszawa 1999, s.221–222.
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czyç obiektywnej podstawy do plano- wym celem audytu logistycznego jest
wania przysz∏oÊci firmy9. Typowe dzia- wi´c:
∏ania, a tak˝e g∏ówne czynniki brane • kszta∏towanie jakoÊci procesów logipod uwag´ w auditingu marketingostycznych na poziomie gwarantujàwym cz´sto przedstawia si´ w formie
cym takà jakoÊç produktu logistycztabel. Przyk∏ad audytu ceny i produktu
nego, aby w sposób trwa∏y zaspokoprzedstawiajà tabele 1 i 2.
iç stwierdzone lub przewidywane
potrzeby nabywcy
Coraz wi´cej miejsca w obszarze au- • stworzenie takich warunków wspardytów bran˝owych poÊwi´ca si´ audycia logistycznego funkcjonowania
towi logistycznemu. Przyczyn obecneprzedsi´biorstwa, które zapewnià
go zainteresowania i rozwoju audytu
sta∏e osiàganie i utrzymywanie zalogistycznego w ostatnich latach
mierzonej jakoÊci
w Polsce upatrywaç mo˝na w wielu • zapewnienie w∏aÊciwych relacji
aspektach. Systemy logistyczne przedz otoczeniem (dostawcami, odbiorsi´biorstw funkcjonujàcych w Polsce
cami)12.
sà coraz mocniej rozbudowane. Powszechnie akceptuje si´ koniecznoÊç
Audyt logistyczny w swej pe∏nej forpostrzegania logistyki w bardzo szero- mie polega na przeanalizowaniu prokim zakresie bran˝owym, upatrujàc cesów logistycznych w firmie pod
w∏aÊnie w tej koncepcji zarzàdczej wzgl´dem jakoÊci, produktywnoÊci,
mo˝liwoÊci uzyskania po˝àdanego po- zastosowanej technologii i wp∏ywu
ziomu konkurencyjnoÊci. Coraz bar- czynników zewn´trznych oraz wskazadziej zaawansowane i z∏o˝one rozwià- niu wàskich garde∏ i punktów krytyczzania logistyczne wymagajà tworzenia nych w przebiegach logistycznych.
okreÊlonych procedur, generowania Skutkiem audytu powinna byç wi´c rei podawania we w∏aÊciwym czasie sto- dukcja kosztów logistyki przy jednosownych informacji. Stàd te˝ audyt lo- czesnej poprawie jakoÊci realizowagistyczny staje si´ powszechnie stoso- nych procesów logistycznych. Audyt
wanym narz´dziem, majàcym zapew- logistyczny mo˝na rozpatrywaç i realiniç podniesienie poziomu efektywno- zowaç w kilku obszarach (aspektach)
Êci procesów i systemów logistycz- uj´tych pod has∏ami: jakoÊç, technika,
procesy, powierzchnie, informatyka,
nych10.
Definiujàc zatem audyt logistyczny czynniki zewn´trzne.
WartoÊciowaniu jakoÊciowemu podnale˝y stwierdziç, i˝ jest narz´dziem
regularnej i systematycznej weryfikacji lega ca∏y ∏aƒcuch dostaw: od zaopadzia∏alnoÊci logistycznej w katego- trzenia, poprzez planowanie produkriach kosztów, u˝ytkowania zasobów cji, sk∏adowanie po dystrybucj´. Przeczy obs∏ugi klientów. Inne uj´cie okre- analizowane i ocenione zostajà wskaêÊla audyt logistyczny jako metod´ me- niki i przyczyny b∏´dów, kompletnoÊç
rytorycznej weryfikacji istniejàcych dostaw, wielkoÊci zapasów. Techniczny
niezgodnoÊci pomi´dzy stanem dekla- test logistyki firmy polega na ocenie
rowanym a rzeczywistym, wdra˝anych przydatnoÊci i dyspozycyjnoÊci posialub funkcjonujàcych systemów logi- danych instalacji, ergonomii stanowisk
stycznych oraz oceny ich skuteczno- pracy i zachowania norm bezpieczeƒÊci11. Audyt logistyczny w takim uj´ciu stwa. Porównanie z najlepszymi prakobejmuje badanie systemu logistycz- tykami (ang. best practices) umo˝liwia
nego (procesu logistycznego) w sto- wykrycie wàskich garde∏ i zaproponosunku do przyj´tego modelu i za∏o- wanie alternatywnych, sprawdzonych
˝eƒ, w celu ustalenia niezgodnoÊci rozwiàzaƒ. W ramach audytu logii odchyleƒ od modelu wzorcowego, stycznego ocenia si´ równie˝ wydajsystemu, procesu, przyj´tych proce- noÊç procesów. Analizuje si´ przep∏ydur, wyrobu, organizacji. Podstawo- wy dóbr, ró˝nicujàc je pod wzgl´dem

zamówieƒ, klientów lub grup produktów, sprawdza czasy poszczególnych
operacji, iloÊç personelu i koszty logistyczne.
Kluczem do unikni´cia zb´dnych
kosztów lub dodatkowych nak∏adów
inwestycyjnych jest optymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnych
czy magazynowych. Audytor dysponujàc bazà wielkoÊci porównawczych wykazuje nieefektywne wykorzystanie
powierzchni i okreÊla mo˝liwoÊci poprawy, uzyskujàc tà drogà potencja∏y
oszcz´dnoÊci.
Audyt logistyczny systemów informatycznych powinien w maksymalnym
stopniu eliminowaç czynnoÊci r´cznego i „papierkowego” wprowadzania
danych, kontrolowania stanów i wysy∏ki, co oszcz´dza personel i ogranicza
b∏´dy w funkcjonowaniu logistyki
w przedsi´biorstwie. Podczas audytu
bada si´ architektur´ systemu w∏àcznie
z komunikacjà z klientami (na przyk∏ad
EDI), sterowaniem procesami przyj´cia, sk∏adowania, kompletacji i wysy∏ki.
Audytor koncentruje si´ na bezpieczeƒstwie funkcyjnym po∏àczeƒ i protoko∏ów oraz ewentualnych ograniczeniach dla logistyki, wynikajàcych z b∏´dów lub braku okreÊlonych funkcji systemu IT. Audyt logistyczny postrzegaç
powinien równie˝ funkcjonowanie systemu logistycznego przede wszystkim
poprzez pryzmat czynników zewn´trznych. Wymagania klientów, struktura,
wielkoÊç i iloÊç zamówieƒ, warunki
transportu, techniki produkcji, opakowaƒ itp., podlegajà ciàg∏ym zmianom
majàcym wp∏yw na logistyk´ przedsi´biorstwa. W ramach audytu precyzuje
si´ wskaêniki zewn´trzne, takie jak
struktura zamówieƒ, parametry artyku∏ów, czasy dostaw, poziom obs∏ugi rynku, okreÊla si´ stopieƒ wymagaƒ klientów i mo˝liwoÊci jego poprawy. Reasumujàc, nadrz´dnym celem audytu logistycznego jest wskazanie s∏abych
punktów systemów i procesów logistycznych. Cel ten ma byç poczàtkiem
ustawicznych dzia∏aƒ skierowanych na
popraw´ efektywnoÊci systemów i procesów logistycznych.

Zob. P. Kotler: Marketing, 1994, s.697.
Por.: J. Gattorna: Auditing Internal Logistics Performance. Handbook of Logistics & Distribution Management. Gover Publishing Company 1990. Por.
równie˝: H. Ch. Pfohl: Logistik – management. Funktionen und Instrumente (2.7. Logistik audit). Springer Verlag 1994.
11 J. Twaróg: Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsi´biorstwie przemys∏owym. „Gospodarka Materia∏owa i Logistyka” nr 7–8/1998.
12 Zob.: J. Twaróg: opracowanie koncepcji prowadzenia audytu logistycznego w przedsi´biorstwie produkcyjnym. ILiM, Poznaƒ 1996. Zob. tak˝e: J. Twaróg: Koncepcja zastosowania audytu logistycznego w przedsi´biorstwie przemys∏owym. „Gospodarka Materia∏owa i Logistyka” nr 7-8/1998.
9

10

Logistyka 5/2007

93

