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Logistyka handlu detalicznego Warunki logiczne podstaw analizy
Dekalog logiki problemu
• Po pierwsze, handel handlowi nierówny.
• Po drugie, nale˝y przyjàç- spoÊród wielu zarysów obszarowych – jeden, a to
dla unikni´cia wieloznacznoÊci dyskusji problemu.
• Po trzecie, nie ma i nie b´dzie idealnej
recepty na skutecznà logistyk´.
• Po czwarte, logistyk´ trzeba rozumieç,
chcieç i stosowaç, nie wybiórczo w jakimÊ sektorze handlowym lub w jakiejÊ
przestrzeni ekonomicznej, lecz systemowo w ca∏ej sieci handlu detalicznego i na ca∏ym obszarze jego dzia∏ania.
• Po piàte, nale˝y zdaç sobie spraw´, ˝e
logistyka nie jest dzia∏aniem wyalienowanym z rzeczywistoÊci, lecz podlega wielu uwarunkowaniom w obszarze
jej stosowania, choçby takim jak rynkowa entropia sieciowa i bran˝owa
punktów sprzeda˝y, ograniczenia infrastrukturalne czy czasowe zró˝nicowanie godzin handlu.
• Po szóste, nie tylko infrastruktura, zw∏aszcza drogowa, ale zagospodarowanie
przestrzenne obszaru stosowania logistyki bywa dla niej znacznà barierà.
• Po siódme, w dost´pnoÊci sieci drogowej
trzeba uwzgl´dniaç warunki organizacji ruchu drogowego, w tym szczególnie ograniczenia z powodu ruchu jednokierunkowego, co nawet w wielu studiach problemu bywa zapominane.
• Po ósme, logistyczny system dostaw wymaga stosownej powierzchni wy∏adunku towarów przed punktem sprzeda˝y
i za∏adunku tych˝e zakupionych przez
klientów.
• Po dziewiàte, logistyka handlu ma wymiar dwukierunkowy, mianowicie poza
dostawami towarów, równie˝ ich zbywanie niesprzeda˝ne w postaci zwrotów, a przede wszystkim w postaci ró˝norodnych odpadów handlowych.
• Po dziesiàte, logistyka handlu nie jest
tylko organizacjà systemu strumieni
pojazdów i ∏adunków zwi´kszajàcà
efektywnoÊç procesu sprzeda˝y rów-

Rys. 1. Struktura przedsi´biorstw (sklepów) handlu detalicznego èród∏o: Niziƒski S., Logistyka w systemach
dzia∏ania, Wydawnictwo i Zak∏ad Poligraficzny Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998, s. 120

Tab. 2. Struktura problemów ekologicznych w logistyce przedsi´biorstw niemieckicha
a) Tak˝e handlu detalicznego; b) OkreÊlane cz´Êciej utylizacjà, chocia˝ nies∏usznie, bowiem oznacza ono (w j. niem. Entsorgung) przede wszystkim usuwanie (por. szczegó∏owe objaÊnienia na
ten temat w: Rzeczyƒski B., Trendy i strategie w logistyce 2000+ (1) Zmiany w funkcji i stosowaniu logistyki, Logistyka 2000, nr 6, s. 18-19) èród∏o: Obliczenia wed∏ug: Umweltprobleme nach
Logistikbereichen, Die Wirtschaft 1994, Ausg. 46
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noczeÊnie dla kupca i nabywcy oferowanych produktów, lecz tak˝e post´powaniem, które w warunkach wielu nara˝eƒ Êrodowiskowych winno ewidentnie ograniczaç skal´ ich dolegliwoÊci
dla ludzi i otoczenia materialnego.
Zaakcentowanie tutaj logicznej treÊci
logistyki ma swe uzasadnienie filozoficzne, a filozofia nie jest tylko umi∏owaniem màdroÊci, jest tak˝e jej wskazywaniem. Logistyka jest... ca∏kiem oczywiÊcie logikà w sensie Arystotelesa,
którego podstawowe poglàdy i program logiczny urzeczywistnia, rozszerzajàc go. Logistyka [wspó∏czesna] zawiera tak˝e ca∏e nowe rozdzia∏y logiki
dawniej nieznane, np. teori´ wielokrotnej kwantyfikacji, logik´ relacji itp.,[a]
pod wzgl´dem metody... odznacza si´
bardzo wielkà Êcis∏oÊcià, jest zaksjomatyzowana, u˝ywa sztucznego j´zyka
(tj. metody zapoczàtkowanej przez

Tab. 1. Handel detaliczny w Europejskiej Klasyfikacji
Dzia∏alnoÊci (EKD) èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Europejska Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, GUS, Warszawa
1984, s. 26-27

Dziaá

Grupa

52

52.1
52.2

52.3

52.4

52.5
52.6
52.7

Opis dziaáalnoĞci
(sprzedaĪy detalicznej)a
SprzedaĪ w nie
wyspecjalizowanych sklepach
SprzedaĪ ĪywnoĞci, napojów
i wyrobów tytoniowych w
wyspecjalizowanych sklepach
SprzedaĪ wyrobów
farmaceutycznych i medycznych.
Kosmetyków i artykuáów
toaletowych
Pozostaáa sprzedaĪ nowych
towarów w wyspecjalizowanych
sklepach
SprzedaĪ artykuáów uĪywanych
Handel poza siecią sklepową
Naprawy artykuáów
przeznaczenia osobistego
i uĪytku domowegob

1 Bocheƒski J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny s∏ownik zabobonów, Philed, Kraków 1992, s. 76-77
2 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, Dz. U. 1997, nr 128, poz. 829 ze zm. Dz. U. 2001, nr 12, poz. 93 (tekst ujednolicony), Handel detaliczny, poz. 78
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∏àcznie sprzeda˝ wyrobów na rachunek
w∏asny lub strony
trzeciej dla potrzeb
gospodarstw domomagazyn centralny
wych i dla u˝ytku
osobistego. Wyjàtek
stanowi tu sprzeda˝
oddzia∏/magazyn
komputerów2
regionalny
Handel detaliczny
(rys. 1) jest dzia∏albaza transportowa
noÊcià gospodarczà,
polegajàcà na zakupie towarów w celu
ich dalszej sprzedau˝ytkownik hurtowy
rynki
˝y bezpoÊrednim
konsumentom3.
Handel detaliczny
Rys. 2. Sieç logistyczna przep∏ywu towarów od producenta do konsumenta
èród∏o: Opracowanie wed∏ug: www.alli.de
obejmuje wszystkie
rodzaje dzia∏alnoÊci,
twórc´ logiki), wreszcie stosuje formalizm1. majàce na celu sprzedawanie towarów
i us∏ug bezpoÊrednio finalnemu konsuPodstawowe definicje i objaÊnienia
mentowi dla jego osobistego, nie komerhandlu detalicznego
cyjnego u˝ytku. Ka˝da jednostka, która
prowadzi takà sprzeda˝ – bez wzgl´du
Ró˝norodnoÊç definicyjna handlu deta- na to, czy jest to producent, hurtownik
licznego sk∏ania do prezentacji przynaj- czy sprzedawca detaliczny – zajmuje si´
mniej kilku delimitacji jego dzia∏ania.
handlem detalicznym4.
Wed∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alHandel detaliczny stanowi ostatni
noÊci, handel detaliczny obejmuje wy- szczebel w kanale dystrybucji, dzi´ki
któremu towary docierajà do ostateczTab. 3. Struktura zakupów wyposa˝enia ludnoÊci dokonego nabywcy. Nabywcami towarów
nanych w ciàgu minionego roku i planowanych na najw handlu detalicznym sà przede wszystbli˝szy rok w Polsce wed∏ug badaƒ sonda˝owych
kim konsumenci indywidualni, rzadziej
w 1995 r. èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Kto co kupuje (Sonda˝ PBS dla ‘Rzeczypospolitej”), Rzeczpospolitazbiorowi czy drobni wytwórcy5.
1995, nr 227
Handel detaliczny jest to sprzeda˝ koƒcowemu
nabywcy dóbr i us∏ug przeznaZakupy w ciągu
czonych do jego u˝ytku osobistego i na
Przedmiot zakupu
jednego roku
dokonane
planowane
potrzeby jego rodziny lub gospodarstwa
w najbliĪszym
domowego. Handel ten obejmuje nie tyl%
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Rys. 3. Struktura zakupów wyposa˝enia ludnoÊci
dokonanych w ciàgu minionego roku i planowanych na najbli˝szy rok w Polsce wed∏lug badaƒ
sonda˝owych w 1995 r. èród∏o: Kto co kupuje
(Sonda˝ PBS dla ‘Rzeczypospolitej”), Rzeczpospolita 1995, nr 227

Klasyfikacja dzia∏alnoÊci handlu detalicznego
Klasyfikacja handlu detalicznego w Polsce oparta jest na Europejskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci7 (tab. 1) i korespondujàcej
z nià Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci8.
Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci uzupe∏nia EKD o Szczególne zasady klasyfikowania dzia∏alnoÊci handlowej; definicje9. Wed∏ug PKD, handel detaliczny
generalnie nie obejmuje sprzeda˝y maszyn, ciàgników, nawozów, np. dla rolników lub na potrzeby dzia∏alnoÊci gospodarczej. EKD wy∏àcza pojazdy mechaniczne i motocykle. PKD nie objaÊnia
sprawy zaliczania w EKD napraw do
dzia∏u 52 – handlowego.
Przep∏yw produktów w uk∏adzie êród∏o-cel (handel)
W handlu detalicznym produkt prze-

Tab. 4. Miejsca zakupu ˝ywnoÊci èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Lubimy ma∏e sklepy i hipermarkety,
G∏os Wielkopolski 2000, nr 76.

Udziaá
zakupów

%

Sklep
w miejscu i w centrum
maáy
pobliĪu pracy
miasta
osiedlowy
25,7
31,9
59,4

Sam/supersam Super/hipermarket,
centrum handlowe
osiedlowy
57,1

73.7

Niziƒski S., Logistyka w systemach dzia∏ania, Wydawnictwo i Zak∏ad Poligraficzny Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998, s. 119
www.ramzes.umcs.lublin.pl (Business: wed∏ug P. Kotlera)
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000, s. 461
Cox R., Brittain P., Zarzàdzanie sprzeda˝à detalicznà, PWE, Warszawa 2000, s. 15
Europejska Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, GUS, Warszawa 1984, s. 26-27 (dzia∏ 52: Handel detaliczny z wyjàtkiem sprzeda˝y pojazdów mechanicznych i motocykli. Naprawy artyku∏ów przeznaczenia osobistego i u˝ytku domowego)
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Tab. 5. Czynniki wyboru sklepu w zakupach regularnych
w Polsce w 1995 r. èród∏o: Obliczenia wed∏ug: Kult
konsumpcji, Wprost 1995, nr 50

Czynnik decydujący o wyborze sklepu

Rys. 4. Oszcz´dnoÊci i straty z tytu∏u poczynienia przez przedsi´biorstwo handlowe zapasów dla
zakupu towarów z wyprzedzeniem èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Maternowska M., Zakupy
z wyprzedzeniem. Przyk∏ad analizy, Logistyka 2000, nr 6, s. 31

istacza si´ w towar. Towarem staje si´ ten
produkt, który znajduje nabywc´. W ekonomii towar to produkt pracy ludzkiej,
zaspokajajàcy jakàÊ potrzeb´ cz∏owieka,
wytworzony na sprzeda˝ i znamionowany dwiema podstawowymi wartoÊciami:
• rzeczowà, zawierajàcà w sobie prac´
zu˝ytà na jego wytworzenie
• u˝ytkowà, ukazujàcà zdolnoÊç zaspokajania owej potrzeby.
Nabycie produktu staje si´ mo˝liwe
w wyniku realizacji jego dostawy w logistycznym ∏aƒcuchu dostaw, przez poszczególne ogniwa od miejsca wytworzenia do miejsca, w którym oferowany
bywa do zakupu przez konsumenta finalnego (nabywc´ detalicznego). Podstawowe ogniwa i etapy przemieszczeƒ
produktu sà podobne we wszystkich
procesach logistyki handlowej, lecz z racji specyfiki niektórych produktów (np.
Ogóáem
wyraĪone
BranĪa

wymagajàcych ochrony termicznej), ∏aƒcuch dostaw bywa modyfikowany w zale˝noÊci od wymagaƒ jakoÊciowych
przechowalnoÊci produktów (rys. 2).
Przep∏yw produktów w uk∏adzie êród∏o-cel jest istotà logistyki handlu detalicznego, poniewa˝ jest on procesem dystrybucji tych produktów. Przep∏yw ten
i jego immanentna funkcja dystrybucyjna
wskazujà wyraênie, ˝e skutecznoÊç logistyki handlu jest wynikiem skutecznoÊci
logistyki dystrybucji. Niestety w klasycznym, by nie rzec prymitywnym wydaniu
zastosowaƒ logistyki w obrocie handlowym, sprowadza si´ jà najcz´Êciej do roli zaopatrywania handlu detalicznego wed∏ug znanych kanonów logistyki, a przede
wszystkim procedur just-in-time. Wspó∏czeÊnie podmioty gospodarcze, w tym
handlu detalicznego, obok problemu gospodarki materialnej (towarowej) muszà
Záa
dostĊpnoĞü
samochodem
osobowym

Zbyt maáa
powierzchnia
parkingowa

Záa
dostĊpnoĞü
transportu
publicznego

Maáo przychylna
architektura
ulicy

a

%
SpoĪywcza

59,0

16,3

31,3

3,6

8,4

OdzieĪ.obuwie,galanteria skórzana

53,2

12,7

28,5

3,8

20,3

Gospodarstwa domowego

54,0

22,2

22,2

3,2

9,5

Elektroniczna

46,9

15,6

34,4

3,1

15,6

Papier, przybory biurowe

66,7

16,7

33,3

4,2

12,5

Kosmetyczno-drogeryjna

65,4

19,2

46,3

3,8

7,7

Zegarki. fotografika, sport, kwiaty,

51,5

8,1

23,2

1,0

20,2

Asortyment róĪny

42,9

4,8

16,7

0,0

4,8

Wszystkie przedsiĊbiorstwa

53,7

13,6

27,6

2,8

14,6

Tab. 6. DolegliwoÊci wschodnioniemieckich kupców detalicznych w zakresie dost´pnoÊci logistycznej ich sklepów a Pozosta∏e czynniki odczuwane dolegliwie i stanowiàce dope∏nienie do Ogó∏em wyra˝one obejmujà: zbyt wysokie koszty najmu, zbyt niska cz´stotliwoÊç zakupów, za silna
konkurencja èród∏o: Obliczenia wd∏ug: City-Handel und/oder Gruene Wiese. Immer mehr Ptrivathaendler ruesten zur Gegenwehr, Die Wirtschaft 1994, Ausg. 42

Udziaá %

Niskie ceny

17,0

PoáoĪenie w pobliĪu miejsca
zamieszkania

15,1

Wysoka jakoĞü towarów

12.7

AtrakcyjnoĞü i róĪnorodnoĞü oferty

11,1

Miáa obsáuga

10,2

Godziny otwarcia

7,4

Przyzwyczajenie

7,1

PoáoĪenie w pobliĪu miejsca pracy

4,3

MoĪliwoĞü áatwego dojazdu, parking

3,7

Przeceny i wyprzedaĪ

3,7

Promocje

3,4

Powierzchnia handlowa

3,4

MoĪliwoĞü páacenia kartą, czekiem

0,9

Razem

100,0

rozwiàzywaç towarzyszàce jej problemy
ochrony Êrodowiska, zw∏aszcza zwiàzane
z pozbywaniem si´ coraz wi´kszej masy
odpadów handlowych. Udzia∏ tych ostatnich w ekspozycji czynnoÊci logistycznych na towarzyszàce im problemy ekologiczne, przekracza ∏àcznie poziomy
uciàêliwoÊci wyst´pujàcych przy zaopatrzeniu, dystrybucji i sk∏adowaniu (tab, 2).
Przep∏yw produktów w uk∏adzie êród∏o-cel (klient)
Elementem handlu detalicznego jest
równie˝ inna relacja: êród∏o-cel, mianowicie dostawa zakupionych produktów
w dom. Wyst´puje to zw∏aszcza w sferze
ci´˝kich lub wielkowymiarowych artyku∏ów wyposa˝enia mieszkaƒ. Odbywa si´
to w∏asnym lub wynajmowanym serwisem dostawczym. Dostosowanie pojazdów i organizacja takiego serwisu wymaga znajomoÊci aktualnej i perspektywicznej struktury popytu, monitorowanej we
w∏asnym zakresie i na podstawie trendów w danej spo∏ecznoÊci, w kr´gu
obecnych i potencjalnych klientów (rys.
3 lub alternatywnie tab. 3).
Monitoring struktury, miejsca i warunków zakupów
Trzeba tak˝e uwzgl´dniaç zakupy wy-

8 Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 7 paêdziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, Dz. U. 1997, nr 128, poz. 829 ze zm. Dz. U. 2001, nr 12, poz. 93 (tekst ujednolicony)
9 Tam˝e, Handel detaliczny, w szczególnoÊci poz. 78-80
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Tab. 7. Zastosowanie e-handlu w Polsce i Europie
èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Zwierzhowski Z., Strach
ma na imi´ e-commerce, Rzeczpospolita, 2000, nr
221 (za: Andersen Consulting 2000)

Obszar

Logistyka

Marketing

Zakupy

%
Polska

28

84

28

Europa

34

72

47

Tab. 8 WartoÊç e-handlu w Europie i USA wed∏ug stanu w 2000r. i prognozy na 2003 r. èród∏o: Opracowanie wed∏ug: Zwierzhowski Z., Strach ma na imi´ e-commerce, Rzeczpospolita, 2000, nr 221 (za: eMarketer
2000)

Obszar

MiĊdzy
przedsiĊbiorstwami
stan
2000

Na rynku
konsumenckim

prognoza
2003

stan
2000

prognoza
2003

%
Europa

14

29

14

29

USA

67

60

76

56

przedzajàce, wynikajàce z ró˝nych przes∏anek: przewidywania potrzeb, zapowiedzi zmiany cen po˝àdanych produktów, obni˝ki popytu itp. (rys. 4) oraz

WÓZKI WID¸OWE

gdzie sà one dokonywane – zw∏aszcza
w analizie zakupów codziennych, przede
wszystkim ˝ywnoÊci (tab. 4). W pierwszym przypadku jest to wa˝ne dla celów
polityki i kosztów zapasów (w tym przy
dobrym prognozowaniu zakupów dodatkowych zysków dla handlu), w drugim,
dla oceny przestrzennego rozk∏adu, nat´˝enia i strumieni nabywców
Istotna jest nadto orientacja o czynnikach wyboru sklepu w zakupach regularnych (tab. 5). Z drugiej strony, w systemie
logistycznym handlu detalicznego nale˝y braç pod uwag´ ograniczenia Êrodowiskowe, pogarszajàce dost´pnoÊç
punktów sprzeda˝y zw∏aszcza w centrach miast, a tym samym pomniejszajàce ich przychody (tab. 6). OczywiÊcie
mo˝na te k∏opoty cz´Êciowo eliminowaç
zast´powaniem klasycznego zakupu –
elektronicznym, ale rzeczywistoÊç jest
taka, ˝e po pierwsze handel musi byç do
tego przygotowany i przekonany, po drugie nie wszystkie towary sà ch´tnie nabywane tà drogà, po trzecie rozwój
e-handlu jest jeszcze skromny, a po
czwarte, sà przyzwyczajenia i nabywca
cz´sto pragnie byç fizycznie w kontakcie
z zakupywanym towarem (tab. 7 i tab. 8).

Dopiero po rozwa˝eniu przynajmniej
tych przedstawionych wy˝ej okolicznoÊci i uwarunkowaƒ obs∏ugi obrotu handlowego, w tym przede wszystkim us∏ug
sprzeda˝y detalicznej, mo˝na przystàpiç do identyfikacji istotnych znamion
i funkcji logistyki handlu wraz z zapotrzebowaniem na us∏ugi logistyczne
w handlu detalicznym i okreÊleniem post´powaƒ na ró˝nych etapach przep∏ywu
produktów od producenta do konsumenta i od handlu do miejsca dostawy
zakupu bàdê zbywania odpadów
i zwrotnych produktów.
Publikacja rozpoczyna prezentacj´ podstawowych problemów logistyki handlu,
jej êród∏a, wyniki dociekaƒ badawczych,
zasadnoÊç i studia przypadków wdra˝ania i rozwoju, jej wspó∏zale˝noÊç z innymi obszarami logistyki intelektualnej i gospodarczej oraz znaczenie dla kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju Êrodowiska.
W nast´pnej publikacji przedstawione
zostanà definicje i poj´cia kr´gu problemowego logistyki handlu oraz podstawowe jej zadania w systemie zewn´trznych strumieni ∏adunków, osób i informacji w relacji êród∏o-cel w handlu detalicznym.

ZAKRES DZIA ALNO CI:
¥ sprzeda nowych i u
w zk w wid‚owych ora
urz dze˜ transportow
¥ gwarancyjna i pogwar
obs‚uga serwisowa
¥ sprzeda cz« ci zami
¥ wynajem i leasing w
Oficjalni przedstawici
EMTOR
87-100 TORU`, ul. Wroc‚a
tel. (056) 654 89 35, fa
GDA`SK tel./fax (058) 3
S UPSK
tel./fax (059)
WROC AW tel./fax (071)
POZNA` tel. (061) 653 3
e-mail: biuro@emtor.com.
http:// www.emtor.com.pl
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