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Wstęp
Problematyka określania wielkości partii, jako podstawowe zagadnienie z obszaru

zarządzania przepływem strumieni materiałowych, jest nadal w orbicie zainteresowań zarówno

świata akademickiego jak i praktyków zarządzania.
Poszukiwanie optymalnej wielkości partii, zarówno w obszarze produkcji jak

i zaopatrzenia, znalazło wiele realizacji. Klasyczna formuła w oparciu o koszty uzupełniania
i utrzymaniu zapasów ewaluowała w kierunku modeli uwzględniających: specyfikę
istniejących ograniczeń, charakterystykę zużycia, czy wreszcie potrzebę integracji obszaru
zaopatrzenia i produkcji. Zaawansowanie modeli matematycznych w rozważaniach

akademickich spowodowało jednak hermetyzację proponowanych rozwiązań, które czasami
znajdują swoją realizację w algorytmach „zaszytych” w systemach informatycznych
wspomagających zarządzanie. Praktyka pokazuje jednak, że często rozwiązania te nie znajdują
uznania

wśród

praktyków,

ze

względu

na

nieintuicyjne

wyniki

obliczeń

oraz wysokie wymagania co do precyzji i aktualności danych wsadowych. Zmienność
warunków praktyki gospodarczych, a co za tym idzie aktualność i dokładność posiadanych

danych, jest (obok ogólnej komplikacji kryteriów optymalizacji) zapewne najistotniejszą
determinantą warunkującą osiągnięcie satysfakcjonujących wyników.

Rozwój zarządzania łańcuchem dostaw, zarówno w ujęciu lokalnej sieci dostawców jak

i globalnych źródeł dostaw, spowodował kolejny wzrost wymagań w zakresie optymalizacji
wielkości partii dostawy. Obok klasycznych kryteriów optymalizacji pojawiły się zagadnienia
związane z dostosowaniem sposobu kalkulacji do realizacji konkretnej strategii logistycznej
lub

rozwiązań

z

zakresu

zarządzania

zapasami,

czy

metod

konsolidacji

i dekonsolidacji ładunków. Nastąpiła również ogólna multiplikacja wzajemnych zależności
ze względu na rozwój wielopoziomowych łańcuchów dostaw.

W ostatnich latach obserwuje się również wzrost znaczenia dostępności towaru

rozumianej nie tylko przez prymat fizycznej obecności towaru w określonej lokalizacji

łańcucha dostaw ale także jako gotowość przemieszczenia towaru w akceptowalnym przez
klienta czasie do lokalizacji wskazanej przez niego. Taka zmiana podejścia do określania

dostępności towarów otwiera nowe możliwości w zakresie definiowania przepływu
materiałowego w tym wielkości partii.

Wobec powyższych stwierdzeń i obserwacji z punktu widzenia praktyki zarządzania,

wciąż istotnym zagadnieniem jest dobór metody określania wielkości partii do istniejących
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uwarunkowań oraz przyjęcie odpowiednich sposobów pomiaru uzyskiwanych wyników. Zatem

niezbędne staje się sformułowanie właściwych rekomendacji w zakresie użycia konkretnych
metod kształtowania wielkości partii dla zróżnicowanych konfiguracji łańcucha dostaw.
Niniejsze opracowanie jest wynikiem realizacji projektu badawczego KSL 1/15

„Modelowanie ekonomicznej wielkości partii w łańcuchu dostaw” realizowanego w latach
2015 - 2017 w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Głównym celem prac badawczych była analiza funkcjonowania modeli przepływu

materiałowego w rozmaitych uwarunkowaniach łańcucha dostaw. Opracowanie ma cechy

projektu naukowego o charakterze badań podstawowych, który nie wyklucza zastosowania
(wdrożenia) wyników badań w praktyce gospodarczej. W projekcie wykorzystane zostały

narzędzia i metody typowe dla realizacji badań teoretycznych: studium literatury krajowej

i zagranicznej, obserwacja i analiza otoczenia gospodarczego - współczesne praktyki
biznesowe, obliczenia scenariuszy wariantów biznesowych w arkuszu kalkulacyjnym
MS Excel, symulacje procesów przepływu materiałowego w programie iGrafx Process for Six

Sigma, obróbka statystyczna wyników badań w programie Minitab 19. Efektem realizacji
projektu badawczego jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat wybranego modelu

przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw, pozwalającego skutecznie i efektywnie

zarządzać nim z punktu widzenia ekonomiki realizacji tego przepływu. Niniejsze opracowanie
stanowi uzupełnienie luk w obecnym stanie wiedzy logistycznej na temat obserwowanych

faktów związanych z modelami przepływów w łańcuchach dostaw - doprecyzowanie i

dogłębne poznanie praw rządzących zachowaniem się analizowanych zjawisk.

Część pierwszą opracowania stanowią studia literaturowe metod kształtowania

wielkości partii zamówienia / dostawy (rozdziały 1 - 3). Pierwszą, wyjściową perspektywę,
stanowi ujęcie klasyczne - rozpatrywanie wielkości partii jedynie w relacji dwóch

współpracujących ze sobą ogniw łańcucha dostaw. Druga, szersza perspektywa, dotyczy ujęcia

współczesnego - rozpatrywania wielkości partii pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha
dostaw. Obie perspektywy zostały rozpatrzone z punktu widzenia zarówno teorii jak i praktyki.
Część drugą opracowania stanowią przeprowadzone w arkuszu kalkulacyjnym analizy

dotyczące funkcjonowania wybranego modelu przepływu materiałowego (rozdziały 4 - 6).
W ramach tej części ma miejsce identyfikacja zależności pomiędzy wielkością partii przepływu
materiałowego

pomiędzy

poszczególnymi

ogniwami

w

łańcuchu

dostaw

a kosztami tego przepływu. Uzupełnieniem analizy kosztów jest analiza osiągniętego poziomu
obsługi klienta.
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Część trzecią opracowania stanowi model obliczeniowy, pozwalający badać metodę

ekonomicznej wielkości partii zamówienia / dostawy - ekonomikę przepływu materiałowego
(rozdziały 7 i 8). Opracowany model umożliwia testowanie rozmaitych scenariuszy

biznesowych. W badaniach posłużono się metodą modelowania i symulacji procesów.
W kontekście wcześniejszych wyników badań (rozdziały 4 - 6), uwagę skupiono
na konfiguracji wielkości partii w obszarze dystrybucji.
Niniejsze opracowanie kończy przekrojowe podsumowanie w postaci syntetycznych

wniosków, obejmujące wszystkie części (zadania) programu badawczego projektu.

Każdy logistyk poszukuje kompromisu, stara się pogodzić dwa sprzeczne ze sobą cele:
z jednej strony - zapewnić określony poziom obsługi klienta, z drugiej - uczynić to po

akceptowalnych kosztach. Niniejsze opracowanie, dotyczące kształtowania wielkości partii
zamówienia / dostawy w łańcuchach dostaw, wpisuje się w ten logistyczny dylemat.
Jest dedykowane wszystkim logistykom - teoretykom jak i praktykom logistyki - wszystkim

tym, którym zależy aby osiągać zakładany poziom obsługi klienta ale przy niższym niż
dotychczas zaangażowaniu kapitału.
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1. Metody ustalania wielkości partii - ujęcie klasyczne
1.1. Ogólna charakterystyka problematyki partiowania
Określanie wielkości partii i ustalanie ich rozmieszczenia w celu minimalizowania
kosztów i czasu zamawiania jest definiowane w literaturze naukowej pod hasłem: problem

ustalania wielkości partii - Lot Sizing Problem (LSP), albo problem ekonomicznego
planowania partii - Economic Lot Scheduling Problem (ELSP).1 Niewątpliwie jest
to zagadnienie niezwykle trudne i skomplikowane do rozwiązania.2 Z jednej strony podejmując

decyzję

w

kierunku

zwiększenia

wielkości

partii

uzyskuje

się

spadek

liczby

i łącznego czasu przezbrojeń w produkcji, czy spadek liczby i łącznego czasu obsługi zamówień
w zaopatrzeniu bądź w dystrybucji (potencjalne pozytywy). Z drugiej strony większe partie
generują wyższe koszty robót w toku w produkcji oraz koszty magazynowania w działalności

zaopatrzenia bądź dystrybucji (potencjalne negatywy).

Problemy ustalania partii (LSP) były omawiane przez różnych autorów w szeregu prac

naukowych dotyczących organizacji przepływu strumieni materiałowych. Ogólna klasyfikacja
modeli ustalania wielkości partii zostanie w tym miejscu przytoczona na przykładzie partii
produkcyjnej. Opiera się ona na następujących kryteriach:
■

długość okresów produkcyjnych,

■

ilość poziomów produkcji (stopień złożoności systemu produkcyjnego),

■

liczba produkowanych wyrobów,

■

ograniczenia zasobów produkcyjnych lub ich brak,

■

inne warunki dodatkowe np. zaległości w realizacji popytu lub trwałość zapasów.

Według kryterium długości okresów produkcyjnych, można dokonać podziału
problematyki ustalania wielkości partii dla:
■

krótkich okresów produkcyjnych - Small Bucket Lot Sizing Problems (SB LSP),
trwających najczęściej do kilku godzin, gdzie w jednym okresie dopuszczalna jest

produkcja maksymalnie jednego lub dwóch różnych wyrobów3,

1 Roundy R., Rounding off powers of two in continuous relaxations of capacited lot sizing problems, Management
Science 1989, No.12
2 Chase R.B., Aquilano N.J., Jacobs F.R., Production and Operations Management: Manufacturing and Services,
McGraw-Hill Companies 1998
3 Drexl A., Kimms A., Lot sizing and scheduling - Survey and extensions. European Journal of Operational
Research 1997, nr 99 (2), 221-235

11

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
■

oraz długich okresów produkcyjnych - Big Bucket Lot Sizing Problems (BB LSP),
trwających kilka dni, a nawet kilka tygodni, gdzie żadne ograniczenie dotyczące ilości

produkowanych wyrobów w jednym okresie nie występuje4,5.
W ramach problemów SB LSP można wyróżnić: dyskretny problem ustalania wielkości

partii produkcyjnej i harmonogramowania - Discrete Lot Sizing and Scheduling Problem (D
LSP)6,7, ciągły problem ustalania wielkości partii produkcyjnej - Continuous Setup Lot Sizing
Problem (C LSP)4
5678 oraz proporcjonalny problem ustalania wielkości partii produkcyjnej i
harmonogramowania

-

Proportional

Lot

Sizing

and

Scheduling

Problem

(P LSP)9. Pionierskimi pracami dotyczącymi problemów BB LSP były publikacje
przytoczonych autorów: Wagnera i Whitina oraz Mannea. Problemy BB LSP można traktować

jako agregację czasową problemów SB LSP, co z kolei prowadzi do rozważań planowania
hierarchicznego - Hierarchical Planning Problems (HPP) 10. Schemat klasyfikacji partii według

dwóch pierwszych kryteriów zaprezentowano na rysunku 1.1.

4 Wagner H.M., Whitin T.M., Dynamic version of the economic lot size model, Management Science 1958, nr 5
(1), 89-96
5 Manne A.S., Programming of economic lot sizes. Management Science 1958, nr 4 (2), 115-135
6 Fleischmann B., The discrete lot-sizing and scheduling problem. European Journal of Operational Research 1990,
nr 44, 337-348
7 Salomon M., Kroon L.G., Kuik R., Van Wassenhove L.N., Some extensions of the discrete lot sizing and
scheduling problem, Management Science 1991, nr 37 (7), 801-812
8 Bitran G.R., Matsuo H., Approximation formulations of the single-product capacitated lot size problem,
Operations Research 1986, nr 34, 63-74
9 Drexl A., Haase K., Proportional lot sizing and scheduling. International Journal of Production Economics 1996,
nr 40, 73-87
10 Bitran G.R., Tirupati D., Hierarchical production planning. Handbooks on Operations Research and
Management Science 1993, nr 4, 523-568
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Rysunek 1.1. Długość okresów produkcyjnych jako kryterium ustalania wielkości partii
Źródło: opracowanie własne

Kryterium ilości poziomów produkcji (rysunek 1.2) dzieli problemy ustalania wielkości

partii dla:
■

wyrobu prostego - Single Level Lot Sizing Problem (SL LSP)11,

■

oraz wyrobu złożonego - Multi Level Lot Sizing Problem (ML LSP).

Rysunek 1.2. Ilość poziomów produkcji jako kryterium ustalania wielkości partii
Źródło: opracowanie własne

Według kryterium liczby produkowanych wyrobów (rysunek 1.3) problem ustalania

wielkości partii produkcyjnej można odnosić dla:

11 Bitran G.R., Matsuo H., Approximation formulations fo the single-product capacitated lot size problem,
Operations Research 1986, nr 34, 63-74
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■

pojedynczego wyrobu - Single Item Lot Sizing Problem (SI LSP)12,

■

oraz dla wielu wyrobów - Multi Item Lot Sizing Problem (MI LSP).

Rysunek 1.3. Liczba produkowanych wyrobów jako kryterium ustalania wielkości partii
Źródło: opracowanie własne

Kryterium istnienia ograniczeń zasobów produkcyjnych, albo ich braku (rysunek 1.4),

dzieli problemy ustalania wielkości partii na rozwiązania:
■

przy założonych nieograniczonych zasobach - Uncapacitated Lot Sizing Problems
(U LSP), umożliwiające planowanie przybliżone (nie są brane pod uwagę żadne

ograniczenia),
■

oraz przy założonych ograniczonych zasobach - Capacitated Lot Sizing Problems

(C LSP)13, umożliwiające bardziej szczegółowe planowanie (pod kątem ludzi,
materiałów, maszyn, finansów).

Rysunek 1.4. Występowanie ograniczeń jako kryterium ustalania wielkości partii
Źródło: opracowanie własne

12 Brahimi N., Dauzere-Peres S., Najid N.M., Nordli A., Single item lot sizing problems, European Journal of
Operational Research 2006, nr 168 (1), 1-16
13 Bitran G.R., Yanasse H.H., Computational complexity of the capacitated lot size problem. Management Science
1982, nr 28 (10), 1174-1186
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Przytoczone powyżej kryteria ustalania wielkości partii mogą się krzyżować
(wzajemnie nakładać), tworząc skomplikowane rozwiązania hybrydowe. Poglądowym

przykładem może tu być problem ustalania wielkości partii produkcyjnej dla pojedynczego
wyrobu przy nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych - Uncapacitated Single Item Lot
Sizing Problems (U SI LSP), który jest zaprezentowany w pracy14. Dodatkowe warunki np.

nieterminowość w realizacji popytu (tzw. backlogging), uwzględniane przy wyznaczaniu partii,

prezentuje praca15. Współczesne rozwiązania dotyczące zagadnienia ustalania wielkości partii
cechuje duży poziom zaawansowania. Spotykane rozwiązania są bardzo wąsko specjalizowane

i uwzględniają szereg rozmaitych parametrów składowych, które mogą być brane pod rozwagę
przy wyznaczaniu wielkości partii.

Dobór wielkości partii jest podstawową decyzją logistyczną, a jej niedostateczne
wykorzystanie w praktyce, wynika głównie z braku wiedzy na temat możliwości, warunków

i skutków stosowania wybranych metod. Na ustalenie wielkości partii wpływ mają czynniki
ekonomiczne oraz organizacyjne (warunki przedsiębiorstwa, cechy pozycji materiałowych).
W momencie wyboru metody określania wielkości partii automatycznie decydujemy
o utworzeniu (lub nie) pewnego zapasu magazynowego.16 Istnieje duża dowolność w doborze

wielkości partii oraz terminach (częstotliwości) ich zamawiania.
W

systemach

Planowania

Potrzeb

Materiałowych

(PPM)

zapotrzebowanie

na poszczególne pozycje zapasów jest wyrażone w ujęciu dyskretnym drogą obliczania potrzeb

brutto i netto w horyzoncie czasowym. Ustalanie wielkości partii (zamówienia, dostawy) jest
niewątpliwie najlepiej znanym aspektem planowania potrzeb materiałowych. Wypracowano w

tej dziedzinie wiele metod. Najbardziej znanymi metodami ustalania wielkości partii są:
■

Stała Wielkość Zamówienia (SWZ) / Fixed Order Quantity (FOQ)

■

Ekonomiczna Wielkość Zamówienia (EWZ) / Economic Order Quantity (EOQ)

■

Partia Na Partię (PNP) / Lot For Lot (LFL)

■

Stała Liczba Przedziałów Potrzeb (SLPP) / Fixed Period Requirements (FPR)

■

Obliczeniowy Stały Cykl Zamawiania (OSCZ) / Period Order Quantity (POQ)

■

Najniższy Koszt Jednostkowy (NKJ) / Least Unit Cost (LUC)

■

Najniższy Koszt Łączny (NKŁ) / Least Total Cost (LTC).

14 Brahimi N., Dauzere-Peres S., Najid N.M., Nordli A., Single item lot sizing problems, European Journal of
Operational Research 2006, nr 168 (1), 1-16
15 Pochet Y., Wolsey L.A., Lot-size models with backlogging: Strong reformulations and cutting planes,
Mathematical Programming 1988, nr 40, 317-335
16 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 195
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Pierwsza i druga z wymienionych metod są ustawione pod kątem stałej wielkości

pokrycia potrzeb, pozostałe natomiast są ustawione pod kątem ustalania partii dostawy

w warunkach potrzeb dyskretnych, ponieważ generują taką wielkość zamówienia, która równa

się potrzebom netto w scalonej liczbie kolejnych okresów planistycznych. W ten sposób
zapobiega się powstawaniu „resztek”, tzn. ilości, które tkwią w zapasach przez pewien czas,

ponieważ nie wystarczają do pełnego pokrycia potrzeb przyszłego okresu. Metody ustalania
wielkości partii dostawy można zatem podzielić na te, które określają stałe, powtarzające się
wielkości zamówień oraz na te, które określają zmienne wielkości zamówień.17 Stała wielkość
partii może wynikać z obliczeń (wielkość partii, przy której ponoszone są najniższe koszty),

albo może być wynikiem warunków organizacyjnych (stała wielkość pojemników, stały system
dostaw, stała i ograniczona powierzchnia magazynowania). Zmienne metody wielkości partii
cechuje natomiast dobre dopasowanie sumarycznej wielkości dostaw do zapotrzebowania.18
Rozróżnienia między stałymi a zmiennymi wielkościami zamówień nie należy mieszać

z różnicą między statycznymi a dynamicznymi wielkościami zamówień. Przez statyczne

wielkości zamówień rozumie się takie wielkości, które po jednorazowym obliczeniu pozostają
niezmienione w planie zamówień. Dynamiczne wielkości zamówień są przedmiotem
nieustannego przeliczania w miarę zachodzenia zmian danych dotyczących potrzeb netto. Dana
metoda

ustalania

wielkości

partii

może

określać

zarówno

statyczne

jak i dynamiczne wielkości zamówień, zależnie od sposobu jej wykorzystania. Tylko pierwsza

spośród 10 wymienionych metod jest zawsze statyczna, a trzecia z natury dynamiczna.

Pozostałe metody można wykorzystywać do dynamicznej weryfikacji planu. Do tego celu

zostały szczególnie przewidziane metody NKJ oraz NKŁ. Należy podkreślić, że dynamiczne
wielkości zamówień są w różnym stopniu przydatne do planowania potrzeb materiałowych.
Ponieważ stanowią one zawsze odbicie aktualnej wersji planu materiałowego, tym samym
wywierają wpływ na kształtowanie się zapotrzebowań i pokrycia potrzeb na elementy

składowe.19
W okresowych procedurach określania wielkości partii ilość zapotrzebowania
z jednego albo kilku okresów (dzień, tydzień, miesiąc, inny arbitralnie przyjęty interwał) jest

grupowana razem dla otrzymania partii. Można określić ilość okresów, które mają być

grupowane razem w planowane zamówienie.

17 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 194
18 Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, 224-225
19 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 194-195
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W optymalnych procedurach określania wielkości partii zapotrzebowania z kilku

okresów są grupowane razem dla otrzymania wielkości partii o optymalnym stosunku kosztów
(relacja kosztów uzupełniania, inaczej zamawiania oraz kosztów utrzymywania, inaczej
magazynowania).

W metodach ustalania wielkości partii istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych

ograniczeń - podanie: minimalnej wielkości partii, maksymalnej wielkości partii, albo obu tych
wartości jednocześnie. Uwzględnienie realnych ograniczeń w procesie obliczeń jest gwarancją

lepszego

dopasowania wyników

do

rzeczywistości.

Korygowanie wielkości

partii

do warunków praktyki rodzi tendencję do zbędnego wzrostu zapasów w postaci resztek.20

Czułość algorytmów metod określania wielkości partii różni się w zależności
od kształtowania się następujących czynników:21
■

zmienności potrzeb netto,

■

długości horyzontu planistycznego,

■

stosunku kosztów uzupełniania do kosztów utrzymywania pozycji materiałowych.

1.2. Szczegółowa charakterystyka metod ustalania wielkości partii - teoria
i praktyka

Stała Wielkość Zamówienia (SWZ) / Fixed Order Quantity (FOQ)
Cechą charakterystyczną tej metody jest stała lub względnie stała wielkość zamówienia
oraz zmienny cykl dostawy (tabela 1.1). Jeżeli zapotrzebowanie jest mniejsze niż przyjęta
wielkość zamówienia wówczas pokrywa ono większą liczbę okresów. W przypadku

nieregularności zapotrzebowania negatywnym zjawiskiem jest konieczność utrzymywania
w zapasie ilości z zamówienia przewyższających popyt. W sytuacji wystąpienia potrzeby
przekraczającej wielkość zamówienia należy je zwiększyć do wymaganego poziomu.
Przykładowo gdy stała wielkość zamówienia wynosi 45 jednostek, a zapotrzebowanie netto 60

jednostek to wielkość zamówienia należy zwiększyć do 60 jednostek. Drugim rozwiązaniem
jest zastosowanie zasady wielokrotności, czyli zamówienie dwóch lub większej liczby
standardowo przyjętych wielkości zamówienia. W takim przypadku zamawiamy 90 jednostek,

co stanowi dwukrotność przyjętej wielkości zamówienia. Rozwiązanie takie może być

20 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 196-197
21 Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa
1993
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związane z wielkością jednostki logistycznej (wielkość dostępnych opakowań, konieczność
zamówienia całej palety) lub transportowej, gdy chcemy optymalnie wykorzystać przestrzeń

ładunkową w transporcie.
Tabela 1.1. Idea planowania zamówień metodą stałej wielkości zamówienia
Okres
Potrzeby netto

1
35

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

60

2
10

3

4
40

5

7
5

6
20

8
10

60

9
30

Razem
150

60

180

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 197

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, stała wielkość partii dostawy = 200
lub wielokrotność, cykl realizacji dostawy = 1 okres, harmonogram zamówień/dostaw

przedstawia tabela 1.2. Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 950, otrzymane dostawy = 1600,
„resztki” zapasu = 650.

Tabela 1.2. Przykład planowania zamówień metodą stałej wielkości zamówienia
wrzesień

sierpień

Jednostki czasu

3

4

Zaoptrzebowanie brutto

1

50

Zapotrzebowanie netto

100

Planowane dostawy (spływy)

100

4

100

100

2

100

150

październik

4

150

100

2

100

50

4

50

150

250
400

200
200

3

300

150

200
200

1

250

100

400

400

3
250

250

200
200

1

350

100

200
200

3
200

150

Zapas dysponowany

Planowane zamówienia (uruchomienia)

2

400

Źródło: opracowanie własne

Stała wielkość zamówienia ustalana jest arbitralnie lub na podstawie doświadczenia
menadżera. Metoda powinna być stosowana dla wyrobów o wysokim koszcie zamawiania, co
wyklucza możliwość zamawiania w ilościach równych potrzebom netto w następujących po

sobie okresach.22,23

Ekonomiczna Wielkość Zamówienia (EWZ) / Economic Order Quantity (EOQ)

Metoda ta jest szczególnym przypadkiem modelu stałej wielkości zamówienia.

Wielkość zamówienia jest w niej ustalana na podstawie rachunku ekonomicznej wielkości*
22 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 198
23 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 196
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partii, dla której łączne koszty utrzymania i tworzenia zapasów są najmniejsze. Do jej

obliczenia służy poniższy wzór:24

EWZ =

2 • PP • KUz

2 • PP • KUz
KUt

C • A,

C

gdzie:
PP - popyt,
KUz - koszt uzupełnienia zapasów,
KUt - jednostkowy koszt utrzymania zapasów,
p.o - współczynnik utrzymania zapasów,
C - jednostkowa cena zakupu.

Tabela 1.3. Idea planowania zamówień metodą ekonomicznej wielkości zamówienia
1

2

Potrzeby netto

35

10

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

58

Okres

3

4

40
58

5

6

7

8

9

Razem

20

5

10

30

150

58

174

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 197

W warunkach potrzeb dyskretnych metoda wiąże się z występowaniem „resztek”

w zapasie przez okresy, w których nie występuje zapotrzebowanie. Obrazuje to powyższy
przykład (tabela 1.3), w którym pierwsza wielkość zamówienia równa 58 jednostek zawiera
„resztkę” 13 jednostek, utrzymywanych niepotrzebnie w zapasie przez okresy 1-3. Należy

podkreślić zatem, że w przypadku potrzeb nieciągłych i niejednolitych metoda ekonomicznej
wielkości zamówienia jest nieefektywna.25
Dla przyjętych danych: popyt roczny = 6000, koszty uzupełniania zapasów = 500, cena

jednostkowa zakupu = 100, współczynnik utrzymania zapasów = 0,25 EWZ jest równa 490.
Przyjmując dalej zapas dysponowany = 50, wielkość partii dostawy (wyliczona EWZ) = 490
lub wielokrotność, cykl realizacji dostawy = 1 okres, harmonogram zamówień/dostaw
przedstawia tabela 1.4. Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 430, otrzymane dostawy = 1470,

„resztki” zapasu = 1040.

24 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
2003, 161
25 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 197-199
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Tabela 1.4. Przykład planowania zamówień metodą ekonomicznej wielkości zamówienia
sier pień

Jednostki czasu

4

3

Zaoptrzebowanie brutto

200

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

100

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

wrzesień

4

3

2

1

390

390

1

2

350
190

0

190

październik

4

330

330

250

4

3

300

80

80

0

320

20

320

0

170

490

490

2

1

250

160

490

3

490

490

490

Źródło: opracowanie własne

Metoda ma zastosowanie dla niedrogich pozycji materiałowych lub w przypadku dość

stałego i ciągłego popytu. Zamówienie składane jest w wielkości EWZ w zmiennych okresach,

w zależności od zapotrzebowania.26

Partia Na Partię (PNP) / Lot For Lot (LFL)
Metoda „partia na partię” określana jest również zamawianiem dyskretnym. Polega ona

na planowaniu zamówień równych potrzebom netto w kolejnych okresach czasu (tabela 1.5),
dzięki czemu jest najmniej skomplikowanym ze wszystkich modeli. Wielkości zamówień

należą do dynamicznych i wymagają weryfikacji po każdorazowej zmianie potrzeb.27

Tabela 1.5. Idea planowania zamówień metodą partia na partię
Okres
Potrzeby netto

35

2
10

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

35

10

1

3

4
40

40

5

7

6
20

8
10

9
30

Razem

5

20

5

10

30

150

150

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 200

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, wielkość partii dostawy = 490 lub

zapotrzebowaniu, cykl realizacji dostawy = 1 okres, harmonogram zamówień/dostaw

przedstawia tabela 1.6. Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 1450, otrzymane dostawy = 1450,
„resztki” zapasu = 0.

26 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 199
27 Tamże, 199
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Tabela 1.6. Przykład planowania zamówień metodą partia na partię
sier pień

Jednostki czasu

3

4

Zaoptrzebowanie brutto

1

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

100

0

100

4

0

1

2

350

0

200

0

0

4

0

0

2

0

0

4

0

0

300

250
250

3
300

250

250

250

1
250

250

350
350

3
250

350

200
200

październik

wrzesień

3
200

100

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

2

300

300

Źródło: opracowanie własne

Zastosowanie tej metody pozwala na obniżenie kosztów utrzymania zapasów.

Wykorzystuje się ją często do kosztownych pozycji nabywanych na zewnątrz oraz tych
wszystkich pozycji, na które - niezależnie od tego, czy kupowane czy wytwarzane w danym

przedsiębiorstwie - występuje wysoce nieciągłe zapotrzebowanie. W przeciwieństwie do tego,
elementy do produkcji wielkoseryjnej i elementy poddawane obróbce na specjalnych

urządzeniach do produkcji ciągłej są zazwyczaj zamawianie metodą partia na partię (lot for lot

ordering).28,29

Stała Liczba Przedziałów Potrzeb (SLPP) / Fixed Period Requirements (FPR)
Metoda ta odpowiada prostej zasadzie zamawiania „dostawy X-okresowej”, stosowanej

w niektórych systemach uzupełniania zapasów z tym wyjątkiem, że dostawy są tu określane
nie za pomocą przewidywania, ale poprzez obliczenie sumy przyszłego dyskretnego

zapotrzebowania netto. W swych zasadniczych zarysach metoda Stała Liczba Przedziałów

Potrzeb (SLPP) jest podobna do metody Stałej Wielkości Zamówienia (SWZ) - użytkownik
ustala w sposób intuicyjny lub arbitralny liczbę przedziałów, które są objęte poszczególnymi
planowanymi zamówieniami. O ile w przypadku metody SWZ zmienia się odstęp czasowy
pomiędzy kolejnymi zmówieniami, o tyle w metodzie SLPP cykl zamawiania jest stały,

a zmieniać się mogą jedynie wielkości dostaw (tabela 1.7). Na przykład, jeśli stałą liczbę
okresów, w których występujące potrzeby

objęte są poszczególnym planowanym

zamówieniem przyjęto za 2, to zgodnie z tą metodą zamawianie następuje co drugi okres.

Gdyby w jednym z okresów wielkość potrzeb była równa 0, wtedy odstęp między
poszczególnymi zamówieniami wydłużyłby się.28
30 Dopuszczalne są partie równe 0 dla okresów,
29
w których nie występuje zapotrzebowanie na daną pozycję materiałową.31
28 Tamże, 199
29 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 199-200
30 Tamże, 200-201
31 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 199
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Tabela 1.7. Idea planowania zamówień metodą stałej liczby przedziałów potrzeb
1

2

Potrzeby netto

35

10

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

45

Okres

3

6

7

8

9

Razem

40

20

5

10

30

150

40

25

4

5

40

150

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 201

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, stały przedział potrzeb = 3 okresy,

cykl realizacji dostawy = 1 okres, harmonogram zamówień/dostaw przedstawia tabela 1.8.
Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 300 / 600 / 550, otrzymane dostawy = 300 / 600 / 550,
„resztki” zapasu = 0 / 0 / 0.

Tabela 1.8. Przykład planowania zamówień metodą stałej liczby przedziałów potrzeb
sier pień
Jednostki czasu

4

3

Zaoptrzebowanie brutto

1

2

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

300

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

3

200
200

200

1

2

350

0

0

0
600

3

4

250

250

600

1

2

0

0

0

4

3

250

250

300
300

300

0

0

550

600

300

300

październik

wrzesień

4

550
550

Źródło: opracowanie własne

Metoda ma zastosowanie głównie do pozycji niedrogich, zamawianych w sposób

rutynowy. Zgodnie z następującą regułą: im pozycje są droższe, tym przyjęty okres między

zamówieniami/dostawami (przedział potrzeb) jest krótszy.

Obliczeniowy Stały Cykl Zamawiania (OSCZ) / Period Order Quantity (POQ)

Metoda ta opiera się na logice klasycznego schematu obliczania Ekonomicznej
Wielkości

Zamówienia

(EWZ),

przystosowanej

do

wykorzystania

w

warunkach

zapotrzebowania dyskretnego. Klasycznie EWZ jest obliczana za pomocą podstawowego
wzoru (jest to wzór Wilsona, zwany także wzorem Harrisa32, przy zastosowaniu danych

dotyczących znanych potrzeb przyszłych (określonych w planie potrzeb netto danych pozycji
zapasu) w celu ustalenia liczby zamówień, które powinny być złożone w ciągu roku. Następnie
liczba planowanych okresów składających się na jeden rok jest dzielona przez tę wielkość w
celu określenia cyklu zamawiania. Omawiana metoda jest więc podobna do poprzedniej (Stała

32 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
2003, 161
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Liczba Przedziałów Potrzeb - SLPP) z tą różnicą, iż cykl zamawiania jest obliczany. Stosując

obie metody oparte na stałym cyklu zamówienia, unika się „nadwyżek” i w ten sposób obniża
koszty utrzymania zapasów. Metoda Obliczeniowego Stałego Cyklu Zamawiania (OSCZ) jest

jednak bardziej efektywna niż metoda EWZ, gdyż mimo takiego samego rocznego kosztu

zaopatrzenia, koszt utrzymania zapasu przy tej pierwszej metodzie ma tendencję do obniżania
się. Potencjalna trudność występująca przy zastosowaniu tej metody wiąże się z możliwością
powstania takiego rozkładu potrzeb netto, że ustalony a priori cykl zamawiania może okazać

się nieprzydatny. Zdarza się to np. wtedy, gdy potrzeby w kilku okresach objętych cyklem
zamawiania są równe 0, w związku z czym liczba zamówień w ciągu roku jest mniejsza niż

założono.

Pierwszym krokiem w metodzie OSCZ jest obliczenie EWZ. Przyjmując dane: zużycie

roczne = 200, koszt zaopatrzenia = 100, cenę = 50 oraz koszt utrzymania zapasu = 0,24
(współczynnikowo) otrzymujemy (według wzoru Wilsona) EWZ = 58 jednostek. Liczba
okresów w roku jest równa 12 miesięcy (jednostka terminowania w tabeli). Zatem dzieląc
potrzeby roczne = 200 przez wielkość EWZ = 58 otrzymamy w efekcie liczbę zamówień

w ciągu roku równą 3,4 zamówienia. Aby określić cykl zamawiania należy liczbę okresów
w roku = 12 podzielić przez otrzymaną w ciągu roku liczbę zamówień = 3,5. W finalnie
otrzymujemy cykl zamawiania w przyjętym horyzoncie rocznym. Ilustrację przykładu

przedstawiono w tabeli 1.9 (założono zróżnicowanie cyklu między 4 a 3). W warunkach

nieciągłych i niejednolitych potrzeb efektywność metody OSCZ w porównaniu z innymi
metodami dyskretnego ustalania wielkości partii zamówienia/dostawy jest stosunkowo niska,

podobnie jak klasycznej metody EWZ, z której się ona wywodzi.33 Z uwagi na dopuszczalną
nierówność zapotrzebowania może ona wywoływać powstawanie okresowych zapasów danej
pozycji materiałowej, a więc wzrost kosztów magazynowania.34

Tabela 1.9. Idea planowania zamówień metodą obliczeniowego stałego cyklu
zamawiania
1

2

Potrzeby netto

35

10

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

85

Okres

3

4

40

5

6

7

8

9

Razem

20

5

10

30

150

30

150

35

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 202

33 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 201-202
34 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 200
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Algorytm obliczeń dla przykładu:
■

przyjęto kwartalny horyzont planowania (12 tygodni),

■

bazując na kalkulacji kosztów uzupełniania i utrzymania zapasu rotującego w funkcji

wielkości zamówień w wariancie zróżnicowanych kosztów transportu wyznaczono
EWZ = 490 jednostek,
■

dokonano zsumowania potrzeb (netto) w horyzoncie planowania = 1450 jednostek,

■

dzieląc PN przez EWZ otrzymano liczbę zamówień w horyzoncie potrzeb = 3

zamówienia,
■

dzieląc horyzont planowania przez liczbę zamówień otrzymano częstotliwość (cykl)
zamawiania = 4 okresy (co miesiąc),

■

wielkość zamówienia w danym cyklu zamawiania jest równa wielkości potrzeb netto w

tym okresie (błędem jest przyjmowanie wielkości zamówienia równej obliczonej
EWZ).

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, wielkość partii dostawy =

zapotrzebowanie z 4 okresów, cykl realizacji dostawy = 1 okres, harmonogram
zamówień/dostaw przedstawia tabela 1.10. Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 300 / 600 / 550,

otrzymane dostawy = 300 / 600 / 550, „resztki” zapasu = 0 / 0 / 0.

Tabela 1.10. Przykład planowania zamówień metodą obliczeniowego stałego cyklu
zamawiania
sier pień
Jednostki czasu

3

4

Zaoptrzebowanie brutto

2

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

1

300

3

200
200

200

1

2

350

0

0

0

3

4

250

250

0

0

0
550

600
600

1

2

250

250

600

300

300

październik

wrzesień

4

3

4

300
300

300

0

0

550
550

Źródło: opracowanie własne

Metoda ta przystosowana jest do wykorzystania w warunkach zapotrzebowania

dyskretnego, czyli jest bliższa warunkom MRP, a nie systemowi klasycznemu. Wygenerowane

w toku obliczeń metody cykl zamawiania i wielkości dostaw potwierdzają, że metoda OSCZ
jest bardziej efektywna niż klasyczna metoda EWZ, ponieważ nie generuje „resztek” w
okresach między zapotrzebowaniem.

Najniższy Koszt Jednostkowy (NKJ) / Least Unit Cost (LUC)
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Model najniższego łącznego kosztu jednostkowego, podobnie jaki i najniższego kosztu
łącznego zakłada, że materiały dostarczane w dostawie są natychmiast zużywane

w celu zaspokojenia potrzeby netto. Wynika stąd, że w okresie w którym występuje dostawa
materiały nie są utrzymywane w zapasie. Modele te zakładają minimalizację sumy kosztów

gromadzenia i utrzymywania zapasów.35
Model najniższego łącznego kosztu jednostkowego opiera się na poszukiwaniu
odpowiedzi, czy dostawa powinna zaspokajać potrzeby netto w jednym okresie czy też mniej

kosztowne jest gromadzenie zapasu dla kilku okresów (tabela 1.11). W pierwszej kolejności
poszukuje się okresu, w którym pojawia się potrzeba netto, czyli zapas jest mniejszy
od występującej potrzeby brutto. Po odszukaniu okresu, w którym występuje potrzeba netto

pobierana jest cena jednostkowa oraz współczynnik kosztu utrzymania zapasu. W modelu NKJ

zakłada się, że koszt gromadzenia zapasu (a w szczególności jego składowa - koszt transportu)
jest zależny od wielkości zamówienia. Zgodnie z założeniem przyjętym dla metody, jeżeli

zużycie materiału następuje w tym samym okresie, w której dostawa, wówczas nie ma kosztów
utrzymywania zapasu. Stąd całkowitym kosztem zapasów dla przyjętej wielkości zamówienia

jest tylko i wyłącznie koszt gromadzenia zapasu. Aby obliczyć jednostkowy koszt konieczne

jest podzielenie kosztu gromadzenia zapasu przez wielkość zamówienia. Metoda najniższego
łącznego kosztu jednostkowego nakazuje sprawdzenie również wariantów, w których

zamówienie pozwoli na zaspokojenie potrzeb materiałowych w kilku okresach. Dlatego też

konieczne jest sprawdzenie wariantu, w którym wielkość zamówienia pozwala na zaspokojenie
potrzeb w dwóch jednostkach terminowania. W tym przypadku pojawia się koszt związany z
utrzymywania zapasu i jest równy kosztowi utrzymywania zapasu na jednostkę terminowania

na jednostkę materiału pomnożonemu przez ilość jednostek materiału pomnożonych przez ilość
jednostek utrzymywania w zapasie poczynając od okresu następującego po tej, w której miała

miejsce dostawa. Tak obliczony koszt utrzymywania w zapasie dodawany jest do kosztu
gromadzenia zapasu. Koszt gromadzenia zapasu ponownie pobierany jest z tabeli (koszt
dostawy odpowiada wielkości dostawy zaspakajającej dwie jednostki terminowania). Podobnie

jak w pierwszej iteracji sumaryczny koszt dzielony jest przez wielkość zamówienia. Zgodnie z
zaprezentowaną metodą przeprowadzane są kolejne iteracje, w których dodaje się do wielkości

zamówienia potrzeby z kolejnych okresów, aż do momentu, w którym całe zapotrzebowanie w

przyjętym horyzoncie planistycznym zostanie zaspokojone poprzez jedną dostawę.

35 Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 203
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Wielkość zamówienia, dla której łączny koszt (uzupełniania i utrzymywania zapasów)
jednostkowy jest najmniejszy zgłaszana jest dostawcy. Po zrealizowaniu dostawy algorytm

ponownie poszukuje okresu, w którym wystąpi potrzeba netto.

Tabela 1.11. Idea planowania zamówień metodą najniższego kosztu jednostkowego
Okres
Potrzeby netto

1
35

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

45

2
10

3

4
40

5

7
5

6
20

60

8
10

9
30

Razem
150

45

150

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 204

Dla przyjętych danych: koszt utrzymania asortymentu = 1 zł / 1 okres, koszt
zaopatrzenia w asortyment = 500 zł obliczenia wyglądają następująco:

1. iteracja

koszt utrzymania asortymentu na partię = 0
koszt utrzymania asortymentu na jednostkę = 0
koszt zaopatrzenia w jednostkę asortymentu = 500 zł / 100 szt = 5 zł / szt

NKJ = 5,00 zł
2. iteracja
koszt utrzymania asortymentu na partię = 200 szt * 1 zł * 2 okresy = 400 zł
koszt utrzymania asortymentu na jednostkę = 400 zł / 300 szt = 1,33 zł
koszt zaopatrzenia w jednostkę asortymentu = 500 zł / 300 szt = 1,66 zł

NKJ = 2,99 zł
3. iteracja

koszt utrzymania asortymentu na partię = 350 szt * 1 zł * 4 okresy + 400 zł = 1800 zł
koszt utrzymania asortymentu na jednostkę = 1800 zł / 650 szt = 2,77 zł
koszt zaopatrzenia w jednostkę asortymentu = 500 zł / 650 szt = 0,77 zł

NKJ = 3,54 zł

Zazwyczaj w/w obliczenia prowadzi się prezentując wyniki cząstkowe w postaci
tabelarycznej przedstawionej poniżej (tabela 1.12).
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Tabela 1.12. Przykład przeliczeń dla metody najniższego kosztu jednostkowego

okres

potrzeby
czas
projektowana
netto
utrzymywania
wielkość

koszt
utrzymania

łączny
koszt

koszt
zaopatrzenia

na partię na jednostkę na jednostkę jednostkowy

zapasów

partii

1

100

0

100

0

0

5,00

5,00

2
3

0
200

1
2

300

400

1,33

1,66

2,99

650

1800

2,77

0,77

3,54

4

0

3

5
6

350
0

4
5

Źródło: opracowanie własne

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, wielkość partii dostawy =

zapotrzebowanie z iteracji dla minimalnego NKJ, cykl realizacji dostawy = okresowi z iteracji
dla minimalnego NKJ, harmonogram zamówień/dostaw przedstawia tabela 1.13. Uzyskane

wyniki: potrzeby netto = 300, otrzymane dostawy = 300, „resztki” zapasu = 0.

Tabela 1.13. Przykład planowania zamówień metodą najniższego kosztu jednostkowego
sierpień
Jednostki czasu

3

4

Zaoptrzebowanie brutto

1

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

300

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

2

3

wrzesień

4

200
200

200

1
350

0

2

3
250

październik

4

1

250

2

3

4

300

0

0

300

300

Źródło: opracowanie własne

Najniższy Koszt Łączny (NKŁ) / Least Total Cost (LTC)

Model najniższego kosztu łącznego opiera się o te same założenia co zaprezentowany

w poprzednim podrozdziale model najniższego kosztu jednostkowego. Zasadniczą różnicą jest
zastąpienie łącznego kosztu jednostkowego tzw. skumulowanym pozycjookresem. Zgodnie z

założeniem metody suma kosztów uzupełniania i utrzymywania zapasów będzie najmniejsza
gdy koszty te będą sobie równe. Aby uniknąć pracochłonnej analizy w metodzie tej
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wykorzystuje się wskaźnik ekonomicznego pozycojookresu (EPO). EPO podawane jest

w jednostkach zapasu utrzymywanych przez jeden okres.36
Realizacja metody jest zbliżona do najniższego kosztu jednostkowego. W pierwszej
kolejności poszukiwany jest okres, w którym występuje potrzeba netto. Na podstawie ceny

jednostkowej, współczynnika kosztu utrzymywania zapasu (przeliczonego na jednostkę
terminowania) oraz kosztu uzupełniania zapasu (dla wielkości zamówienia odpowiadającej

potrzebie netto w rozpatrywanym okresie) obliczany jest ekonomiczny pozycjookres EPO.
Zgodnie z założeniami metody skumulowany pozycjookres dla wybranego okresu, w której
dostarczana jest dostawa wynosi 0. Dla kolejnych okresów obliczany jest współczynnik EPO
z wykorzystaniem zmiennego kosztu uzupełniana zapasu oraz skumulowany pozycjookres
będący ilością jednostek materiału utrzymywanych przez jeden okres. Przeprowadzana jest

liczba iteracji do momentu, w którym sumaryczne zapotrzebowanie w przyjętym horyzoncie

planistycznym zostanie zaspokojone za pośrednictwem jednej dostawy (tabela 1.14).
Dla każdego okresu obliczana jest różnica pomiędzy odpowiadającemu jej

skumulowanemu pozycjo okresowi, a obliczonej wartości EPO. Wielkość dostawy dla
wariantu, w którym różnica pomiędzy skumulowanym pozycjookresem, a EPO jest
najmniejsza powinna zostać zgłoszona do dostawcy. Po zrealizowaniu dostawy algorytm

ponownie poszukuje okresu, którym wystąpi potrzeba netto.

Tabela 1.14. Idea planowania zamówień metodą najniższego kosztu łącznego
1

Okres
Potrzeby netto

35

Pokrycie potrzeb przez planowane zamówienia

85

2
10

3

4
40

5

7

6
20

5

8
10

9
30

Razem

150
150

65

Źródło: Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją i zapasami, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, 206

Dla przyjętych danych: koszt zaopatrzenia w asortyment = 500 zł, jednostkowy koszt
wytworzenia = 50 zł / szt, współczynnik kosztu utrzymania zapasów = 0,02, ekonomiczny

pozycjonookres EPO = 500. Zazwyczaj obliczenia prowadzi się prezentując wyniki cząstkowe

w postaci tabelarycznej przedstawionej poniżej (tabela 1.15).

Tabela 1.15. Przykład przeliczeń dla metody najniższego kosztu łącznego

36 Tamże, 205

potrzeby

czas

okres

netto

utrzymywania
zapasów

wielkość
partii

skumulowany

1

100

0

100

0

2
3

0
200

1
2

4

0

3

5

350

4

projektowana pozycjonookres

28
300

400

650

1800

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Źródło: opracowanie własne

Dla przyjętych danych: zapas dysponowany = 50, wielkość partii dostawy =

zapotrzebowanie z iteracji dla minimalnego NKŁ, cykl realizacji dostawy = okresowi
z iteracji dla minimalnego NKŁ, harmonogram zamówień/dostaw przedstawia tabela 1.16.

Uzyskane wyniki: potrzeby netto = 300, otrzymane dostawy = 300, „resztki” zapasu = 0.

Tabela 1.16. Przykład planowania zamówień metodą najniższego kosztu łącznego
sierpień
Jednostki czasu

4

3

Zaoptrzebowanie brutto

1

2

150

Zapas dysponowany

50

Zapotrzebowanie netto

300

Planowane dostawy (spływy)
Planowane zamówienia (uruchomienia)

3

wrzesień

4

200
200

200

1

2

3
250

350

0

październik

4

1

250

2

3

4

300

0

0

300

300

Źródło: opracowanie własne

1.3. Kształtowanie wielkości partii - autorskie eksperymenty obliczeniowe37
Obecne zainteresowanie metodami ustalania wielkości partii dostawy przesunęło się na

zagadnienie określania jej w warunkach zapotrzebowania dyskretnego (nieciągłego). Oznacza

że

to,

poszukuje

się

metod

odpowiadających

na

zmienne

potrzeby

rynku

w dokładnie określonych ilościach, czyli generujących takie wielkości zamówienia, które są

równe potrzebom netto w scalonej liczbie kolejnych okresów planistycznych. W ten sposób
możliwe jest zapobieganie powstawaniu zapasów materiałowych, przy jednoczesnej
minimalizacji kosztów realizacji partii zamówienia/dostawy.38

W ramach przykładów obliczeniowych skonfrontowane zostaną ze sobą dwa warianty

charakterystyki popytu:
■

warunki zapotrzebowania ciągłego,

■

oraz warunki zapotrzebowania nieciągłego (dyskretnego).

37 Domański R., Model integracji produkcji i zaopatrzenia w przemyśle według koncepcji lean manufacturing,
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013 (rozprawa doktorska), 106-109
38 Czerska J., Metody ustalania wielkości partii dostawy, 2010,
http://www.zie.pg.gda.pl/~jcz/met ust partii dostawy.pdf, 1
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W obu wariantach przyjęte zostaną te same wielkości parametrów, które występują

w poszczególnych metodach ustalania wielkości partii dostawy (jedynym zmienianym
parametrem, różniącym oba warianty, będzie rozkład popytu, zapotrzebowania). Przyjęto

następujące dane:
■

zapas początkowy dysponowany = 0 szt,

■

lead time (okres od momentu złożenia zamówienia do czasu otrzymania dostawy) = 1

okres,
■

koszty gromadzenia zapasu (koszty transportu) = 50zł / dostawę,

■

cenę jednostkową = 200 zł / szt,

■

współczynnik kosztu utrzymania zapasów = 0,2 (0,05 w skali kwartału),

■

wielkość partii = 50 szt w metodzie SWZ,

■

liczbę rozpatrywanych przedziałów potrzeb = 4 w metodzie SLPP.
Charakterystykę popytu, właściwą dla warunków zapotrzebowania ciągłego, prezentuje

tabela 1.17.
Tabela 1.17. Popyt w warunkach zapotrzebowania ciągłego
Okres
Potrzeby brutto

1
0

2
50

3
30

4
20

5
50

6
30

7
40

8
0

9
20

10
50

11
0

12
30

13
20

Źródło: opracowanie własne

W warunkach popytu ciągłego, przyjmując zdefiniowane powyżej wielkości
parametrów, uzyskano wyniki zawarte w tabeli 1.18.

Tabela 1.18. Wyniki metod partiowania dla warunków zapotrzebowania ciągłego

Metoda
PNP
SWP
SLPP
EWZ
OSCZ
NKŁ
NKJ

Zapas średni
0,000
13,077
33,846
18,923
14,615
0,000
14,615

Wyniki analizy
Koszt
Koszt
Ilość dostaw utrzymania uzupełniania Koszt łączny
zapasu
zapasu
10
- zł
500,00 zł
500,00 zł
7
130,77 zł
350,00 zł
480,77 zł
3
338,46 zł
150,00 zł
488,46 zł
6
189,23 zł
300,00 zł
489,23 zł
5
146,15 zł
250,00 zł
396,15 zł
10
- zł
500,00 zł
500,00 zł
5
146,15 zł
250,00 zł
396,15 zł
Min
396,15 zł

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników uwidacznia, iż najniższe koszty partiowania, równe 396,15 zł,

występują w metodach OSCZ i NKJ, natomiast najwyższe, równe dokładnie 500 zł,
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w metodach PNP i NKŁ. Poszczególne składowe metod (koszty utrzymania i uzupełniania
zapasu) są w obu przypadkach dokładnie takie same. Można powiedzieć, iż metoda NKJ

naśladuje metodę OSCZ, zaś metoda NKŁ metodę PNP.
Rozpatrzeniu poddany zostanie teraz drugi wariant. Charakterystykę popytu, właściwą
dla warunków zapotrzebowania dyskretnego, prezentuje tabela 1.19.

Tabela 1.19. Popyt w warunkach zapotrzebowania dyskretnego
Okres
Potrzeby brutto

1
0

2
50

3
0

4
100

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
75

11
0

12
0

13
0

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1.20. Wyniki metod partiowania dla warunków zapotrzebowania dyskretnego

Metoda
PNP
SWP
SLPP
EWZ
OSCZ
NKŁ
NKJ

Zapas średni

0,000
7,692
15,385
27,385
15,385
0,000
0,000

Wyniki analizy
Koszt
Koszt
Ilość dostaw utrzymania uzupełniania Koszt łączny
zapasu
zapasu
3
- zł
150,00 zł
150,00 zł
3
76,92 zł
150,00 zł
226,92 zł
2
153,85 zł
100,00 zł
253,85 zł
3
273,85 zł
150,00 zł
423,85 zł
2
153,85 zł
100,00 zł
253,85 zł
3
- zł
150,00 zł
150,00 zł
3
- zł
150,00 zł
150,00 zł
Min
150,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Analiza wyników ukazuje (tabela 1.20), iż najniższe koszty partiowania, równe
dokładnie 150 zł, występują w metodach PNP oraz NKŁ i NKJ, natomiast najwyższe, równe

423,85 zł, w metodzie EWZ. Poszczególne składowe „najlepszych” metod (koszty utrzymania

i uzupełniania zapasu) są w obu przypadkach dokładnie takie same. Można powiedzieć,
iż metody NKJ i NKŁ naśladują metodę PNP.
Na początku należy jeszcze raz wyraźnie zaznaczyć, iż zaprezentowane powyżej wyniki
obliczeń (wartości kosztów) mają sens jedynie w odniesieniu do przyjętego układu parametrów
(wielkość i rozkład popytu oraz wielkość szczegółowych współczynników występujących w

poszczególnych metodach). Zmiana danych (wystarczy naruszenie jednego z atrybutów) może
spowodować zmianę efektywności zastosowania poszczególnych metod. Dlatego też nie

można jednoznacznie określić, która z metod jest najbardziej efektywna.
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Żadna z przedstawionych powyżej metod ustalania wielkości partii dostawy nie jest

doskonała. Trudność oceny skuteczności tych metod wynika z tego, że trafność algorytmów

różni się zależnie od:
■

danych dotyczących potrzeb netto,

■

stosunku kosztów zaopatrzenia do jednostkowego kosztu utrzymania zapasów,

■

horyzontu planowania,

■

długości okresu planistycznego.

Zmienność potrzeb netto polega na jednolitości/niejednolitości (zmienności wielkości
potrzeb w okresach) i ciągłości/nieciągłości (okresy występowania potrzeb). Stosunek kosztu
zaopatrzenia do jednostkowego kosztu utrzymania zapasów wywiera bezpośredni wpływ na

częstotliwość zamawiania, a tym samym wielkość partii dostawy. Długość horyzontu
planowania tj. zakres rozeznania potrzeb, w oczywisty sposób wywiera wpływ na efektywność

poszczególnych metod. Wynikiem skrócenia okresów planowania (np. tygodnie zamiast

miesięcy) są mniejsze potrzeby okresowe, dzięki czemu zastosowana metoda może
doprowadzić do równowagi pomiędzy kosztem zamówienia, a kosztem utrzymania zapasów.39

Rozpatrując omawiane metody pod kątem ciągłości i jednolitości potrzeb można

stwierdzić, iż dość korzystna jest metoda najmniejszego kosztu jednostkowego. W warunkach
znacznej nieciągłości i niejednolitości potrzeb, najbardziej efektywną wydaje się być metoda
partia na partię. Powinna ona mieć zastosowanie do zamawiania materiałów rzadko

występujących w planowaniu potrzeb materiałowych lub w przypadku gdy koszty realizacji

zamówienia są niskie, ponieważ na koszt zastosowania metody największy wpływ ma właśnie

koszt zamówienia (transport dostawy).
Podsumowując należy powiedzieć, że nie można jednoznacznie przyjąć jednej metody

obliczania partii dostawy dla wszystkich materiałów zamawianych w przedsiębiorstwie.
W zależności od kształtowania się potrzeb na dany materiał oraz kosztów jego zamawiania

i magazynowania należy rozważyć każdą z omówionych metod i wybrać najkorzystniejszą.

1.4. Modelowanie wielkości partii - wyniki innych autorów
Wpływ wybranych metod określania wielkości partii: SWZ, EWZ, PNP, SLPP, OSCZ,

NKJ, NKŁ i dodatkowo algorytmu Wagnera-Whitina na koszty łączne prezentuje Czerskiej40.

39 Tamże, 9-10
40 Czerska J., Metody ustalania wielkości partii dostawy, 2010,
http://www.zie.pg.gda.pl/~jcz/met ust partii dostawy.pdf
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Tabela 1.21. Porównanie łącznych kosztów zastosowania metod obliczania wielkości
partii
Metoda
stała wielkość zamówienia
ekonomiczna wielkość zamówienia
partia na partię
stała liczba przedziałów potrzeb
obliczeniowy stały cykl zamawiania
najniższy łączny koszt jednostkowy
najniższy koszt łączny
algorytm Wagnera-Whitina

Łączny koszt [zł]
700
745
1000
720
680
730
610
580

Źródło: Czerska J., Metody ustalania wielkości partii dostawy, 2010,
http://www.zie.pg.gda.pl/~jcz/met ust partii dostawy.pdf, 10

Rozpatrując omawiane metody (tabela 1.21) pod kątem ciągłości i jednolitości potrzeb netto
można stwierdzić, że najszersze zastosowanie ma algorytm Wagnera-Whitina, przy czym

najlepsze efekty jego zastosowania uzyskuje się w przypadku potrzeb nieciągłych

i niejednolitych. Drugą pod względem efektywności jest metoda najmniejszego kosztu
łącznego przy czym jej efektywność najlepiej odczuwa się w przypadku potrzeb nieciągłych

lecz jednolitych. Natomiast metody stałej liczby przedziałów potrzeb oraz obliczeniowego

cyklu zamówieniowego nie nadają się do obliczania wielkości dostaw w przypadku nieciągłych

i niejednolitych potrzeb. Metoda ekonomicznej wielkości partii jest najbardziej efektywna dla
potrzeb nieciągłych lecz jednolitych. Najmniej efektywną metodą wydaje się być metoda partia

na partię, która może mieć zastosowanie do zamawiania materiałów rzadko występujących w
PPM lub w przypadku gdy koszty realizacji zamówienia są niskie, ponieważ na koszt

zastosowania metody największy wpływ ma właśnie koszt zamówienia.41

Wpływ wybranych metod określania wielkości partii: SWZ, ZWZ (zmienna wielkość

zamówienia), NKJ, NKŁ na kształtowanie się średniego poziomu zapasu i liczby dostaw jako

wynik eksperymentu badawczego znaleźć można u Oleśków42. Badania przeprowadzono dla

41 Tamże, 10
42 Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., (red.)
Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 202-205
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różnych wariantów rozkładu zapotrzebowania (rosnącego, malejącego, stałego i zmiennego).
Celem eksperymentu było wykazanie generalnej tendencji zmian zapasu średniego i liczby

dostaw w zależności od zmieniających się potrzeb w ciągu okresu planistycznego na daną

pozycję asortymentową.

stałe

znacznie
rosnące

nieznacznie
rosnące

znacznie
malejące

nieznacznie
malejące

skokowe w
szerokim
zakresie

skokowe w
mniejszym
zakresie

zmienne (okresy
zerowe)

zapotrzebowanie
[□stała wielkość partii □ zmienna wielkość partii □ najmniejszy koszt jednostkowy □ najmniejszy koszt całkowity |

Rysunek 1.5. Wielkość zapasu średniego dla różnych rozkładów zapotrzebowania dla

wybranych metod partii
Źródło: Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł.,

(red.) Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 203

Przeprowadzone badania wskazują, że wielkość zapasu różni się znacznie w zależności

od warunków. Różnice są wynikiem stosowanych metod i występują w ramach każdej z nich
w zależności od przyjętego rozkładu zapotrzebowania. Analizując otrzymane wielkości
średniego zapasu w przeciągu całego okresu planistycznego (rysunek 1.5), najmniejsze
wartości otrzymujemy w przypadku stałej wielkości partii i metody najmniejszego kosztu

jednostkowego.
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zapotrzebowanie

| □ stała wielkość partii □ zmienna wielkość partii □ najmniejszy koszt jednostkowy □ najmniejszy koszt całkowity |

Rysunek 1.6. Liczba dostaw dla różnych rozkładów zapotrzebowania dla wybranych

metod partii
Źródło: Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł.,

(red.) Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 203

Metoda najmniejszego kosztu jednostkowego ma ponadto zdecydowanie mniejszą

liczbę dostaw niż metoda stałej wielkości partii (rysunek 1.6), co działa na jej korzyść
w przypadku wystąpienia wysokich kosztów zamówienia. Cytowana autorka przeprowadziła
także obliczenia przy zwiększonych kosztach.

Tabela 1.22. Porównanie łącznych kosztów zastosowania metod obliczania wielkości
partii
zapotrzebowanie / zapas
stałe
znacznie rosnące
nieznacznie rosnące
znacznie malejące
nieznacznie malejące
skokowe w szerokim zakresie
skokowe w mniejszym zakresie
zmienne (okresy zerowe)

spadek liczbowy wielkości
zapasu średniego
78,83
51,16
87,16
66,29
84,46
62,71
69,12
82,58

spadek procentowy wielkości
zapasu średniego
55,6
55,7
65,8
42,9
52,8
55,9
51,4
61,0

Źródło: Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł.,

(red.) Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010, 204

Obliczenia ukazują wzrost użyteczności zastosowania metody najmniejszego kosztu

całkowitego - obserwuje się generalnie obniżenie zapasu o 50-60% (tabela 1.22).
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2. Problematyka określania wielkości partii a współczesne łańcuchy dostaw
2.1. Problematyka partiowania a integracji łańcuchów dostaw

Globalizacja w powiązaniu z rosnącymi wymaganiami klientów powoduje,
że utrzymanie pozycji konkurencyjnej staje się coraz trudniejsze. Na rynku konkurują nie tylko

same przedsiębiorstwa ale całe łańcuchy dostaw4344
. Dostępne wyniki badań44,45,46 wskazują, że
46
45

integracja procesów w łańcuchach dostaw w tym w łańcuchach wewnętrznych pozwala na
zwiększenie

ich

efektywności.

Dowodzi

temu

również

M.E.

Porter47,

który

w swojej pracy prezentuje pogląd, że na siłę konkurencji w sektorze mają nie tylko konkurenci

i nabywcy, ale również substytuty oraz dostawcy. Świadczy to o licznych powiązaniach
istniejących na współczesnych rynkach. Wszystkie te elementy mogą decydować o sukcesie
firmy na rynku. Każda zmiana otoczenia przedsiębiorstwa powinna powodować dostosowanie

się do niej organizacji przedsiębiorstwa, aby mogła być ona postrzegana jako szansa a nie
zagrożenie dla jego działalności. J. Bendkowski i M. Kramarz48 doprecyzowują, że rynek już

dawno zapomniał o wiodącej roli efektu skali i jak największych wolumenach produkcji.
Obecnie zdaniem autorów obserwuje się podążającą za coraz większym bogaceniem się ludzi

indywidualizację ich potrzeb. Wymusza to na przedsiębiorstwach dużą różnorodność
asortymentową, krótkie serie produkcyjne uruchamiane możliwie najszybciej po pojawieniu się

potrzeby na rynku oraz dużą ilość innowacji stosowanych w produktach. Przedstawione

warunki zdaniem M. Fertscha49 stwarzają zupełnie nowe wyzwania przed planowaniem i

sterowaniem produkcją a zatem także przed określaniem wielkości partii przepływu

materiałowego. Nacisk nastawiony jest nie tylko na koszt realizowanych zadań, ale również na
szybką i terminową realizację zleceń. Na ten sam aspekt w swojej pracy zwraca uwagę J.R.

43 Christopher M., The agile supply chain. Competing in volatile markets. Industrial Marketing Management,
2000a, 29 (1), 37-44, 37
44 Pagell M., Understanding the Factors that Enable and Inhibit the Integration of Operations, Purchasing and
Logistics. Journal of Operations Management, 2004, 22 (5), 459-487
45 Danese P., Romano P., Formentini M., The Impact of Supply Chain Integration on Responsiveness: The
Moderating Effect of Using an International Supplier Network, Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review, 2013, 49 (1), 125-140
46 Seo Y.-J., Dinwoodie J., Kwak, D.-W., The Impact of Innovativeness on Supply Chain Performance: Is Supply
Chain Integration a Missing Link? Supply Chain Management: An International Journal, 2014, 19 (5/6), 733-746
47 Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa, 1992, 22
48 Bendkowski J., Kramarz M. Logistyka stosowana: metody, techniki, analizy, cz.1., Wydawnictwo Politechniki
Śląskiej, Gliwice, 2006, 21-22
49 Fertsch M., Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją,. w: M. Fertsch
(red.), Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, 16
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Schermerhorn50. Jego zdaniem zmiany zachodzące na rynku wskazują na wzrost znaczenia
planowania i konieczność jego reorganizacji wynikającą z narastania potrzeb planistycznych

we współczesnych organizacjach. Jednym z aspektów planowania jest określanie wielkości
partii dla potrzeb realizacji przepływu materiałowego.
Integracja ogólnie definiowana jest jako proces tworzenia się całości z części,

zespalanie elementów w całość. W znaczeniu ekonomicznym z kolei oznacza proces
gospodarczy, polegający na scalaniu przedsiębiorstw, gałęzi i działów gospodarki51. Inaczej

można powiedzieć, że jest to utworzenie lub proces tworzenia jednostki, obejmującej większą

liczbę mniejszych jednostek52. Najogólniejszą definicję integracji zgodnie, z którą będzie
to pojęcie rozumiane w dalszej części pracy przedstawił P. Romano53. Zdaniem tego autora

integracja to

pokonywanie wszelkich

barier

pomiędzy

obszarami

funkcjonalnymi

przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw. Odnosząc się do tej

definicji można wyróżnić dwa podstawowe kierunki integracji: wewnętrzną i zewnętrzną. Pisał
o tym w swojej pracy już blisko 20 lat temu H.Ch. Pfohl54. Jego zdaniem

w zależności od zakresu integracji wyróżnić można integrację wewnątrz działów

albo wewnątrz funkcji, integrację na szczeblu powyżej działów oraz integrację na poziomie,
obejmującym przedsiębiorstwa. Zjawisko to prezentuje rysunek 2.1.

Rysunek 2.1. Kierunki integracji
Źródło: Hadaś, Ł. Integracja obszarów zaopatrzenia i produkcji. w: M. Fertsch (red.), Logistyka produkcji,
Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, 70 za: Christopher, M., Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw.

50 Schermerhorn Jr., J.R. (2008). Zarządzanie, PWE, Warszawa, 2008, 124
51 PWN, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1997, .497
52 Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań, 1998, 315
53 Romano P., Co-ordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks.
Journal of Purchasing and Supply Management, 2003, 9 (3), 119-134, 123
54 Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań, 1998, 315
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Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, warszawa,
2000

Nawiązując

do

rysunku

2.1

zdaniem

Ł.

Hadasia55

integracja

w ramach przedsiębiorstwa i trzech jego podstawowych obszarów: zaopatrzenia, produkcji

i dystrybucji nazywana jest integracją wewnętrzną. Ł. Hadaś uważa, że celem integracji
wewnętrznej jest optymalizowanie przepływów wewnątrz przedsiębiorstwa, co ma prowadzić

do usprawnienia zachodzących w nim procesów. Usprawnienie procesów niesie za sobą lepsze

wykorzystanie posiadanych zasobów i zmniejsza koszty działalności przedsiębiorstwa. Ten
sam autor zwraca uwagę również na integrację planowania wewnątrz przedsiębiorstwa, które

znajduje się w wymiarze informacyjno-decyzyjnym integracji. Integracja procesów
wewnętrznych pozwala na efektywną współpracę różnych komórek funkcjonalnych
przedsiębiorstwa w ramach realizowanych procesów. Takie wnioski prezentują w swoich
pracach M. Pagel56, P. Dense, P. Romano i M. Formentini57 oraz Y.J. Seo, J. Dinwoodie i D.W.

Kwak58. Integracja wewnętrzna wymaga przede wszystkim integracji planowania i kontroli

realizacji procesów w celu identyfikacji warunków możliwych rozwiązań oraz okresowo

występujących trudności59. Integracja wewnętrzna związana jest z pojęciem łańcucha

wewnętrznego, który tworzony jest przez samą organizację i jest skutkiem działań składających

się na funkcje podstawowe (główne) i pomocnicze realizowane w zbiorze kompetencji
organizacji60. Łańcuch wewnętrzny jest często nazywany także łańcuchem dostaw w

organizacji (company supply chain)61. Szczególnym przypadkiem łańcucha wewnętrznego jest
wewnętrzny łańcuch logistyczny62. Tworzą go jednostki funkcjonalne przedsiębiorstwa

realizujące określony cel przedsiębiorstwa63.

55 Hadaś Ł. Integracja obszarów zaopatrzenia i produkcji. w: M. Fertsch (red.), Logistyka produkcji, Biblioteka
Logistyka, Poznań, 2003, 70-71
56 Pagell M., Understanding the Factors that Enable and Inhibit the Integration of Operations, Purchasing
and Logistics. Journal of Operations Management, 2004, 22 (5), 459-487
57 Danese P., Romano P., Formentini M., The Impact of Supply Chain Integration on Responsiveness:
The Moderating Effect of Using an International Supplier Network, Transportation Research Part E: Logistics
and Transportation Review, 2013, 49 (1), 125-140
58 Seo Y.-J., Dinwoodie J., Kwak D.-W., The Impact of Innovativeness on Supply Chain Performance: Is Supply
Chain Integration a Missing Link?. Supply Chain Management: An International Journal, 2014, 19 (5/6), 733-746
59 Gimenez C., Ventura E., Logistics-production, Logistics-marketing and External Integration: Their Impact
on Performance. International Journal of Operations& Production Management, 2005, 25 (1), 20-38, 23
60 Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE, Warszawa, 2000, s.62
61 Wang J., Hsieh S., Hsu P. Advanced sales and operations planning framework in a company supply chain.
International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2012, 25 (3), 248-262, 251
62 Łańcuch logistyczny sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami zaangażowanymi w procesy i działania,
których celem jest przepływ dóbr fizycznych tworzący wartość w odniesieniu do celu tego przepływu [Fechner
2007, 12].
63 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 41
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Podręcznik autorstwa zespołu Strategor64 wyróżnia oprócz łańcucha wewnętrznego

także łańcuch zewnętrzny, który jest skutkiem powiązań kooperacyjnych organizacji z jej
dostawcami (powiązania wstecz) oraz dystrybutorami i nabywcami (powiązania w przód).

Z łańcuchem zewnętrznym związane jest pojęcie integracji zewnętrznej. Dotyczy ona głównie

ścisłej współpracy z partnerami w ramach łańcucha dostaw. M. Christopher65 definiuje łańcuch
dostaw, jako sieć organizacji zaangażowanych poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami,

w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych
ostatecznym konsumentom. Syntetyczną definicję definicja łańcucha dostaw zaprezentowano

w Słowniku terminologii logistycznej66: łańcuch dostaw w sensie procesowym to - sekwencja

zdarzeń w przemieszczaniu dóbr zwiększająca ich wartość. Definicja ta nie wprowadza
kryterium ilości organizacji biorących udział w przemieszczaniu dóbr. Łańcuch dostaw może
być zatem zarówno wewnątrz organizacji jak i obejmować kilka podmiotów gospodarczych.
Zdaniem J.

Witkowskiego67 przedsiębiorstwa chcące skutecznie konkurować

na współczesnym rynku muszą nakierować się na racjonalizację przepływu materiałów

i informacji w celu poszukiwania nowych źródeł zysku. Racjonalizacja przepływu materiałów
i informacji może być realizowana poprzez likwidację barier a zatem poprzez integrację.
Integracja według A. Kawy68 stanowi obok koordynacji podstawę konkurencyjności strategii

SCM (supply chain management). Koordynacja to zdaniem T.W. Malone69 wzorzec procesu
podejmowania decyzji i komunikacji pomiędzy realizatorami określonych zadań dążących do
realizacji wyznaczonego celu. K. Rutkowski70 zalicza do kluczowych aspektów tworzenia

zintegrowanego łańcucha dostaw: procesy planowania, prognozowania popytu oraz realizacji
zamówień. Dodaje przy tym, że w integracji wymagane jest postrzeganie potrzeb zarówno

ostatecznych klientów, jak i potrzeb oraz możliwości wszystkich partnerów. A. Harrison

i R. van Hoek71 rozpatrują czynniki integracji bardziej szczegółowo wyróżniając osiem
głównych:

64 Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE, Warszawa, 2000, 62
65 Christopher M., Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu
usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa, 2000, 16
66 Fertsch M., (red.), Słownik terminologii logistycznej. Biblioteka Logistyka, Poznań, 2006, 95
67 Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław, 2002, 11
68 Kawa A., Łańcuch dostaw. w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa,
2010, 21
69 Malone T.W., Modeling co-ordination in organisations and markets. Management science, 1987, 33 (10), 1317
1332, 1320
70 Rutkowski K., Teoria i praktyka zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw. w: K. Rutkowski (red.),
Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej, Warszawa, 2000, 25-27
71 Harrison A., van Hoek R. Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa, 2010, 307
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■

dostęp do systemów planowania,

■

zapoznawanie partnerów z planami produkcji,

■

wspólna sieć elektronicznej wymiany danych,

■

znajomość struktury i wielkości zapasów,

■

zindywidualizowane pakowanie,

■

częstotliwość dostaw,

■

wspólne wyposażenie logistyczne,

■

wspólne korzystanie z usług operatorów logistycznych.

Spośród wymienionych wyżej ośmiu czynników integracji aż cztery są związane
z problematyką określania wielkości partii przepływu materiałowego. Należy w tym miejscu
wymienić: dostęp do systemów planowania, zapoznanie partnera z planami produkcji, wspólna

sieć elektronicznej wymiany danych, częstotliwość dostaw. Związki te są relacjami nie wprost
nie mniej jednak pozwalają na określenie istotności zagadnienia, jakim jest partiowanie dla

budowy efektywnego łańcucha dostaw.
M. Christopher72 zauważa, że w ciągu ostatnich 20 lat, zjawiska integracji łańcucha

dostaw a poprzez to także i integracji procesów realizowanych w tych łańcuchach ciągle
przybierają na sile. Zjawisko to jest podyktowane pozytywnym wpływem integracji procesów

na konkurencyjność przedsiębiorstw tworzących łańcuch dostaw.

Zarówno teoretycy jak

i praktycy są na ogół zgodni, że osiągnięcie pełnej integracji partnerów jest uwarunkowane
przejściem przez trudną, długą i wieloetapową drogę. W literaturze przedmiotu nie ma jednak
zgodności poglądów na temat szczegółowych procedur służących osiąganiu wyższych

poziomów integracji73.

Najstarszym typem modeli łańcuchów dostaw są tzw. modele dojrzałości łańcucha

dostaw. Najbardziej znanym modelem dojrzałości łańcucha dostaw jest model CMMI
Capability Maturity Model Integration. Model ten został opracowany przez Software

Engineering Institute (SEI) w celu opisu procesów jakie muszą zostać wdrożone aby osiągnąć

kolejne poziomy dojrzałości łańcucha dostaw w kontekście jego efektywności. Model opisuje
pięć poziomów dojrzałości: początkowy, zarządzania, definiowania, zarzadzania opartego na

liczbach, optymalizacji74. Kolejny model dojrzałości łańcucha dostaw można odnaleźć w pracy

72 Christopher M., Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu
usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa, 2000, 216
73 Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław, 2002, 67
74 SEI - Software Engineering Institute (2004). CMMIA—Specification Version1.6. http://www.sei.cmu.edu
(25.05.2015).
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G. Pache' i A. Spalanzanihave75. Zaproponowali oni również pięciostopniowy model:

dojrzałość wewnątrz organizacji, dojrzałość pomiędzy organizacjami, rozszerzona dojrzałość
pomiędzy organizacjami, dojrzałość między łańcuchami, dojrzałość społeczna. Integracja

poprzez koordynację przepływu materiałowego realizowana jest dwóch pierwszych poziomach
dojrzałości łańcucha dostaw. Dostrzegalne jest również rozszerzenie zakresu optymalizacji

przepływu materiałowego z łańcucha wewnętrznego organizacji na łańcuch dostaw (pomiędzy
organizacjami). Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, że partiowanie jest jednym z

kluczowych czynników integracji.
Poszukując modeli integracji łańcuchów dostaw zespół autorów D. Estampe,

S. Lamouri, J.L. Paris, oraz S. Brahim-Djelloul w swojej pracy76 przedstawili szesnaście
wybranych przez siebie modeli łańcuchów dostaw. Wśród nich znalazły się: ABC - Activity
Based Costing, FLR:Framework for Logistics Research, BSC: Balanced Score Card,
SCOR:Supply Chain Operation Reference Model, GSCF framework, ASLOG audit, SASC:
Strategic Audit Supply Chain, Global EVALOG, WCL: World Class Logistics Model, AFNOR

FD X50-605 SCM/SME, APICS: Association for Operations Management, ECR: Efficient
Customer Response, EFQM: Excellence Model, SCALE: Supply Chain Advisor Level

Evaluation, Strategic Profit Model. Dokonując zestawienia cech wszystkich zaprezentowanych

modeli autorzy skupili się na tych, które opisują zjawiska związane z problematyką partiowania

zarówno w łańcuchach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Tym samym zdecydowano o
wyborze następujących cech:
■

poziom decyzyjny - model powinien odzwierciedlać łańcuch dostaw i realizowany

w nim procesy w horyzoncie operacyjnym,
■

typ przepływu - model powinien umożliwiać opisywanie przepływów materiałowych,

■

zakres integracji - model powinien umożliwiać opis integracji wewnętrznej oraz
zewnętrznej,

■

zastosowanie - model powinien mieć możliwość zastosowania we wszystkich
sektorach.

W tabelach 2.1 i 2.2 przedstawiono zestawienie cech poszczególnych modeli łańcuchów
dostaw. Wyróżniono w nich te cechy, które stanowią kryterium wyboru modelu.

Tabela 2.1. Porównanie modeli łańcuchów dostaw cz.1

75 Pache G., Spalanzani A., Lagestion des chaînes logistiques multi-acteurs: perspectives strategiques, PUG,
Grenoble, 2007, 82
76 Estampe D., Lamouri S., Paris J.L, Brahim-Djelloul S., A framework for analysing supply chain performance
evaluation models, International Journal of Production Economics 2013, 142, 247-258
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✓

✓

✓

Poziom
operacyjny
Typ przepływu

✓

✓

Przepływ
materiałowy
Przepływ
informacyjny
Przepływ
finansowy
Zakres
integracji
Wewnątrzna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zewnętrzna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SCM/SME

✓

AFNOR FD
X50-605h

✓

Global
EVALOG

✓

ASLOG audit

WCL: World
Class
Logistics
Model

✓

Poziom
decyzyjny
Poziom
strategiczny
Poziom taktyczny

GSCF
framework

✓

FLR:Framew
for
ork
Logistics
Research

SASC:
Strategic
Audit Supply
Chain
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rozszerzona
zewnętrzna
Wielołańcuchowa

Społeczna
Zastosowanie

✓

MSP

Handel
✓

Przemysł

Usługi
Wszytskie
sektory
Inne

✓

✓

✓

✓

Zrównoważony
rozwój

✓

✓

✓

✓

Źródło: Estampe D., Lamouri S., Paris J.L, Brahim-Djelloul S., A framework for analysing supply chain
performance evaluation models, International Journal of Production Economics 2013, 142, 247-258

Tabela 2.2. Porównanie modeli łańcuchów dostaw cz.2
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Poziom
operacyjny
Typ przepływu

Przepływ
materiałowy
Przepływ
informacyjny
Przepływ
finansowy
Zakres
integracji
Wewnątrzna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zewnętrzna

✓

✓

✓

Rozszerzona
zewnętrzna
Wielołańcuchowa

✓

✓

✓

✓

Społeczna

✓

EFQM:
Excellence
Model

✓

Efficient
Customer
Response

✓

ECR:

SCOR:
Supply Chain
Operation

Strategic
Profit Model

✓

APICS:Associ
ation
for
Operations
Management

✓

SCALE:
Supply Chain
Advisor Level
Evaluation

Poziom
decyzyjny
Poziom
strategiczny
Poziom taktyczny

Balanced
Score Card

BSC:

-

ABC
Activity Based
Costing
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✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Zastosowanie

MSP

✓

Handel
✓

Przemysł

✓

Usługi
Wszytskie
sektory
Inne

✓

Zrównoważony
rozwój

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Źródło: Estampe D., Lamouri S., Paris J.L, Brahim-Djelloul S., A framework for analysing supply chain
performance evaluation models, International Journal of Production Economics 2013, 142, 247-258

Po przeprowadzeniu analizy szesnastu modeli łańcuchów dostaw pod względem

spełniania przedstawionych powyżej kryteriów, jednie dwa modele spełniały wszystkie

założone kryteria wyboru. Te modele to: GSCF framework oraz SCOR. Z uwagi na duże
doświadczenie autorów projektu w wykorzystaniu modelu SCOR stanowić on będzie
na dalszych etapach prac rozwiązanie referencyjne w definiowaniu powiązań pomiędzy

organizacjami i procesami w łańcuchu dostaw.

2.2. Koncepcja łańcuchów dostaw i jej zastosowanie w dystrybucji
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Odwołując się do modelu SCOR należy wskazać, że relacja pomiędzy partnerami

biznesowymi w łańcuchu dostaw jest kształtowana przez typy procesów zaopatrzenia

i dystrybucji. Upraszczając nieco tą sytuację można skupić się jedynie na analizie funkcji
dystrybucji. Takie uproszczenie jest uzasadnione nie tylko z uwagi na założenia modelu SCOR,

ale również z uwagi na odzwierciedlanie tych samych zależności w funkcji zaopatrzenia.
Ostatnia dekada to silny rozwój sieci dystrybucji spowodowany dynamizacją potrzeb klientów.

Przed łańcuchami dostaw (utożsamianymi w tym rozdziale z sieciami dystrybucji) postawiono
trudne zadania związane z realizację wstępnie wykluczających się celów. Pojawiła się zatem

konieczność zmiany paradygmatów funkcjonowania przedsiębiorstw i opracowanie nowych
koncepcji współpracy.

Relacje występujące pomiędzy uczestnikami kanału dystrybucji nie ograniczają się

wyłącznie do transakcji kupna - sprzedaży. Czasami uczestnicy kanału, w oparciu o wspólne
cele zawierają ze sobą porozumienia. W oparciu o te porozumienia występują oni w stosunku

do innych uczestników kanału, jako jedna organizacja. Pojawia się w ten sposób zjawisko

integracji niezależnych (lub powiązanych różnymi rodzajami zależności) podmiotów
występujących w kanałach dystrybucji. Jedną z najczęściej występujących w praktyce form

integracji jest grupa zakupowa - kilku detalistów czy też niewielkich hurtowników dokonująca
wspólnie zakupów wybranych produktów. Poprzez wspólny zakup uzyskują następujące

efekty:
■

silną pozycję przetargową względem producenta, co daje możliwość wynegocjowania

lepszych warunków dostawy,
■

możliwość negocjowania cen i rabatów.
Takie warunki zamawiania są jednak również korzystne dla producenta, ponieważ

poprzez zwiększenie wielkości jednorazowo uruchamianej partii produkcyjnej osiąga
on obniżkę kosztów (tzw. „efekt skali”). Funkcjonowanie grupy zakupowej w tradycyjnych

warunkach wymaga zwykle posiadania zaplecza magazynowego. Magazyn w przypadku grupy
zakupowej zlokalizowany jest zwykle w pobliżu punktów sprzedaży (grupy zakupowe

tworzone są zwykle na zasadzie terytorialnej - tworzą je pośrednicy działający

na ograniczonym obszarze). Grupy zakupowe niezbyt często dysponują własnym taborem

transportowym. Problemy transportu każdy z detalistów rozwiązuje w własnym zakresie.
Czasem grupa zakupowa korzysta z usług przedsiębiorstwa transportowego77.

77 Cyplik P, Fertsch M., Hadaś Ł., Zarzadzanie dystrybucją: metody i mierniki oceny, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań, 2011, 101
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Kolejną formą współpracy są giełdy towarowe specjalizujące się w hurtowym i / lub
detalicznym obrocie wybranymi grupami produktów (n. p. produktami spożywczymi).

Funkcjonuje zwykle w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki

akcyjnej. Udziałowcami takiej spółki są zwykle producenci, czasem również organy samorządu
terytorialnego. Działanie giełdy towarowej występuje w trzech wariantach78:
■

jako typowa hurtownia,

■

jako organizacja administrująca wspólnym terenem ekspozycji, na którym każdy
z dostawców - udziałowców dysponuje wydzieloną powierzchnią sprzedaży

i zapleczem magazynowym. Każdy z udziałowców funkcjonuje wtedy jak detalista
a efekty ze współpracy uzyskiwane są poprzez oszczędności z eksploatacji terenu
ochrona,

(sprzątanie,

usuwanie

odpadów),

wspólnego

korzystania

z

usług

transportowych wyspecjalizowanych firm oraz co jest często istotne, obniżonych opłat

za dzierżawę lub eksploatację powierzchni terenu ekspozycji lub magazynu. Giełda
towarowa zorganizowana według tego wariantu pracuje, jako całość na rzecz swoich

udziałowców,
■

jako organizacja administrująca wspólnym terenem ekspozycji, na którym każdy

z dostawców - udziałowców dysponuje jedynie wydzieloną powierzchnią sprzedaży,
podczas gdy magazynowanie jest w całości lub tylko w części (magazyny specjalne -

z kontrolowaną temperaturą lub atmosferą) scentralizowane, prowadzone we wspólnym

obiekcie. Magazyn taki może być różnie zorganizowany, jako typowy magazyn o
wspólnie

eksploatowanej

powierzchni

lub

jako

obiekt,

w

którym

każdy sprzedawca dysponuje własnym miejscem składowania.
Trzecią możliwą formą współpracy są sieci dystrybucji. Ten ogólny termin odnosi się
do bardzo różnorodnych form organizacyjnych - zarówno samodzielnych przedsiębiorstw

prowadzących działalność na dużym obszarze i na wielką skalę jak i grup współpracujących ze
sobą przedsiębiorstw. Charakterystyczne dla sieci jest prowadzenie działalności opartej na dystrybucji
tego samego asortymentu produktów oraz utrzymywaniu podobnego standardu obsługi. Różnice, jakie
występują w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucji w ramach sieci biorą się
przede wszystkim z ich wielkości - dysponowanej powierzchni sprzedaży i zaplecza magazynowego.

Istnieją różne odmiany sieci79:
■

sieci opierające się na współpracy niezależnych dystrybutorów (czasami do współpracy

włączani są również producenci - działają ona na zasadach podobnych do grupy

78 Tamże, 102
79 Tamże, 103
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zakupowej, rozszerzają jednak swoją działalność o wspólnie prowadzony marketing,

rozwiązywanie problemów finansowania działalności uczestników sieci, wspólne
inicjowanie lub uruchamianie sprzedaży określonych produktów, pomoc prawna i

lobbying,
■

sieci działające jako jedno przedsiębiorstwo - charakterystyczne dla tego typu sieci jest

pokrywanie przez nie całego kanału dystrybucji począwszy od producenta
do ostatecznego odbiorcy a czasami również organizowanie produkcji na zamówienie
lub zawieranie umów o współpracy z wybranymi producentami. Tego typu sieci

opierają

swoje

funkcjonowanie

na

różnych

rozwiązaniach

organizacyjnych

charakteryzujących się różna koncentracją funkcji logistycznych oraz różną ich alokacją

w kanale dystrybucji.

Ze względu na alokację funkcji logistycznych w kanale dystrybucji rozróżniamy
rozwiązania sieci, w których80:
■

całość funkcji logistycznych ulokowana jest na najniższym poziomie - u sprzedawców
detalicznych, dysponują oni w takiej sytuacji zwykle dużym zakresem samodzielności,

pozwala on na współpracę na rynkach lokalnych z producentami i usługodawcami
logistycznymi,
■

funkcje logistyczne rozproszone są w kanale dystrybucji i realizowane przez

wyspecjalizowane człony przedsiębiorstwa, tego typu sieci dysponują zwykle własnym

scentralizowanym zapleczem magazynowym i transportowym lub przy outsourcingu
funkcji logistycznych współpracują w wyspecjalizowanymi dostawcami usług
logistycznych. Najniższy poziom sieci dystrybucji ma w takim wariancie niewielki

margines swobody, ponieważ cały proces dystrybucji zarządzany jest w sposób
scentralizowany.
Przedstawiona wyżej klasyfikacja form sieci zwraca uwagę tylko na pewne typowe
charakterystyki ich działania. W praktyce spotykamy się z całym szeregiem przypadków
indywidualnych. Każda sieć zorganizowana jest nieco inaczej i działa na nieco odmiennych

zasadach. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, jedno z przedsiębiorstw działających w kanale
dystrybucji zechce wystąpić w roli tak zwanego „integratora łańcucha dostaw” - doprowadzi
do jego utworzenia i podejmie się koordynowania jego funkcjonowania. W takim wariancie

działania jego obejmować będą:
■

zainicjowanie powstania łańcucha dostaw,

80 Tamże, 103
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■

zorganizowanie łańcucha dostaw - zawarcie odpowiednich umów z poszczególnymi

partnerami,
■

planowanie funkcjonowania łańcucha, harmonizowanie i koordynowanie działań
poszczególnych partnerów łańcucha,

■

organizowanie

i

obsługę

przepływu

strumieni

materiałów,

informacji

i środków finansowych od początku do końca łańcucha,
■

sterowanie przepływem dóbr w łańcuchu.

Główne korzyści ze zorganizowania łańcucha dostaw będzie jego integrator czerpał
z organizowania i obsługi przepływu strumieni materiałów, informacji i środków finansowych
od początku do końca łańcucha. Dodatkowo uzyskiwać będzie, podobnie jak pozostali

partnerzy łańcucha, dodatkowe zyski i osiągać dodatkowe efekty związane z istnieniem

i funkcjonowaniem łańcucha.
Istotnym graczem w tym zakresie będą operatorzy logistyczni, którzy ewaluują
przechodząc od oferowanych bezkontaktowo wybranych usług, poprzez kontraktową obsługę

obejmującą co najmniej transport i składowanie (3PL), realizację skomplikowanych projektów
logistycznych z „jednej reki” (LLP), aż po zaawansowane formy obsługi określanej terminem
4PL.Termin 4PL (fourth-party logistics provider) odnosi się do ewolucji w logistyce - przejścia
od obsługi opartej na transporcie i składowaniu (klasyczny model 3PL) do obsługi obejmującej

znacznie bardziej zintegrowane rozwiązania81. Model ten zaproponowany przez doradców
firmy Accenture zakłada integracje celów i działań trzech grup przedsiębiorstw, z których
każda wnosi swój wkład i wszyscy odnoszą korzyści ekonomiczne. W przypadku klientów są
to aktywa, kapitał, wiedza operacyjna i kadra. Operatorzy 3PL świadczą usługi transportowe i
magazynowe. Pozostali partnerzy uzupełniają niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu

reinżynieringu, zarządzania dostawcami, obsługą klienta etc.82 Do najważniejszych cech
organizacji tego typu należą83:
■

hybrydowa organizacja - tworzona z różnych podmiotów,

■

zazwyczaj powstaje jako joint venture lub kontrakt długoterminowy,

■

odpowiedzialność za zarządzanie i operacje w całym łańcuchu dostaw,

■

ciągły przepływ informacji między partnerami i 4PL,

■

potencjał generowania zysków.

81 Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Wydawnictwo
SGH, Warszawa, 2005, 100-101
82 Jeszka A., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, 101
83 Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Atlanta, 2005, 296
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W sektorze usług logistycznych operator 4PL znajduje się na najwyższym poziomie
przejmowania funkcji (nie tylko logistycznych) od klienta. Operator 4PL skupia kompetencje
konsultanta zarządzania, IT, firmy dostarczających sprzęt i oprogramowanie oraz handlu

elektronicznego. Organizacja 4PL jest zatem integratorem, architektem łańcucha dostaw,

a także liderem zmian, w tym względzie odpowiada za m.in. reinżyniering i tworzenie wizji
łańcucha dostaw, zawieranie transakcji, integrację usług, systemów i informacji. Operator 4PL
także steruje procesami w łańcuchu dostaw, opierając się na doświadczeniu kadry logistycznej

i systemach wspomagania decyzji. Działalność 4PL bazuje na przepływie informacji i śledzeniu
danych w czasie rzeczywistym, co jest możliwe m.in. dzięki integracji systemów IT. Ostatnim
z czterech kluczowych elementów jest dostęp do zasobów w tym transportu i magazynowania.

W ramach budowy koncepcji łańcucha dostaw wyłoniły się ciekawe narzędzia

oraz koncepcje ściśle związane z tym pojęciem. Możemy do nich zaliczyć:
■

wspólne

planowanie,

prognozowanie

i

uzupełnianie

zapasów

-

CPFR

(ang. Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment),
■

zarządzanie zapasami przez dostawcę - VMI (ang. Vendor Managed Inventory),

■

przeładunek kompletacyjny - CD (ang. Cross Docking),

■

koncepcja szybkiej reakcji - QR (ang. Quick-Response),

■

koncepcja zero zapasów - JiT (ang. Just in Time),

■

koncepcja „3C”,

■

koncepcja efektywnej obsługi klienta - ECR (ang. Efficient Customer Response).
Krótką charakterystykę wszystkich wymienionych powyżej koncepcji zaprezentowano

w kolejnym rozdziale.

2.3. Współczesne narzędzia i koncepcje współpracy w łańcuchu dostaw kształtujące
wielkość partii przepływu materiałowego

2.3.1. Wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów - CPFR

CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne
prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się na porozumieniu

partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji na temat prognoz sprzedaży,

zakupów i zapasów oraz planów promocji, produkcji i dostaw wraz z ustaleniem sposobów
identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń.

CPFR to technika poprawiająca jakość prognozowania i współpracy firm w łańcuchach

dostaw. Zakłada ona intensywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi
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ogniwami łańcucha dostaw oraz stanowi nowoczesne narzędzie, które wspomaga działalność
tych przedsiębiorstw, w szczególności usprawniając wspomniane obszary tj. planowanie

popytu, prognozowanie zamówień oraz procesy planowania zasobów i podejmowania decyzji

w obszarze uzupełniania zapasów.

Zatem zasadniczym celem wdrożenia i wykorzystywania CPFR jest podwyższenie
produktywności łańcuchów dostaw głównie poprzez obniżenie całkowitego poziomu zapasów
przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu Poziomu Obsługi Klienta. Środkiem do realizacji tak

postawionego celu będzie znaczne zwiększenie dokładności prognozowania popytu. Będzie

możliwe

ono

dzięki

wzajemnej

wymianie

danych

pomiędzy

kooperującymi

przedsiębiorstwami oraz zapewnienie im łatwego dostępu do informacji, w szczególności do84:
■

tworzonych przez partnerów handlowych prognoz zapotrzebowania materiałowego

i produktowego - możliwość wglądu kooperantów w bieżące prognozy popytu partnera
ma na celu umożliwienie natychmiastowego wychwycenia ewentualnych rozbieżności

i wyjaśnienia ich przyczyn; w tym zakresie bardzo istotne jest ustalenie norm odchyleń
dla prognoz zapotrzebowania na określone produkty, które zostaną zaakceptowane

przez wszystkich partnerów oraz staną się podstawą ich weryfikacji,
■

harmonogramów promocji na poziomie poszczególnych jednostek asortymentowych,

■

bieżących danych o dokonanej sprzedaży (płynących z elektronicznych terminali

kasowych - EPOS) - dokonuje się porównania rzeczywistej sprzedaży w minionych
okresach z odpowiadającymi tym okresom prognozami.
System CPFR zapewnia kooperantom dostęp do kompletnej, aktualnej i wiarygodnej

informacji, w szczególności pozwala:
■

konfrontować i analizować prognozy popytu tworzone przez partnerów, wychwytując
znaczące rozbieżności pomiędzy nimi,

■

na bieżąco monitorować dane o sprzedaży dokonanej w poszczególnych Punktach
Obsługi Sprzedaży (POS) oraz dokonywać porównania rzeczywistej sprzedaży
z okresów poprzednich z odpowiadającymi im prognozami sprzedaży.

W ramach techniki CPFR możliwe jest zastosowanie specyficznych rozwiązań

regulujących zasady współpracy w obszarze zarządzania zapasami. Wśród nich kluczowe

znaczenie odgrywa metoda VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę) przedstawiona
w kolejnym punkcie.

84 Cyplik P., Hadaś Ł., Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań, 2012, 76
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2.3.2. Zarządzanie zapasami przez dostawcę (Vendor Managed Inventory)
VMI (Vendor Managed Inventory) - zarządzanie zapasami przez dostawcę,

to model zarządzania zapasami, w którym na dostawcy ciąży bezpośrednio odpowiedzialność

za zapewnienie dostępności produktów do punktów sprzedaży85. Ustalenia dotyczące

przeniesienia odpowiedzialności na dostawcę zawarte są między odbiorcą a dostawcą
w umowie pisemnej regulującej szczegóły zobowiązania stron86. VMI jest procesem, w którym
dostawca generuje zamówienie dla swojego klienta (producenta, dystrybutora, sieci sprzedaży),
opierając się na informacji przez niego przesłanej87. Na podstawie tych danych dostawca
decyduje o wielkości i częstotliwości dostawy88. Najbardziej korzystną informacją

dla dostawcy jest aktualny stan popytu w końcowym ogniwie łańcucha dostaw oraz stan

zapasów u odbiorcy. Wprowadzenie VMI wiąże się u obu partnerów z większą integracją
informatyczną oraz wykorzystaniem kapitału na budowę systemu informacyjnego opartego

na automatycznej identyfikacji i elektronicznej wymianie danych EDI89. Wymagana jest także

zgoda odbiorcy na wykorzystanie udostępnionych danych takich jak: rzeczywista sprzedaż
produktów dostawcy, aktualny stan zapasów poszczególnych produktów oraz działania

marketingowe, które mogą mieć wpływ na sprzedaż. Odbiorca jest odpowiedzialny za ustalenie
limitów zapasów produktów na półkach sklepowych, natomiast dostawca jest odpowiedzialny

za uzupełnienie zapasów zgodnie z podanymi limitami90.
Technika

VMI

opiera

się

na przeniesieniu

odpowiedzialności

za

zapasy

na dostawcę. Przebieg współpracy dostawcy i odbiorcy przybiera różne formy91:
■

regularne wizyty dostawcy u odbiorcy np. codziennie lub raz na tydzień, w regularnych

odstępach czasu,
■

ustalenie

poszczególnych

pozycji

oraz

ilości

zapasów

do

uzupełnienia

na podstawie informacji z punktów detalicznych przesyłanych do dostawcy przez EDI
bądź Internet,
85 Stobiński R., Koncepcja VMI - zarządzanie magazynem klienta - czy rzeczywiście zapewnia sukces jego
użytkownika? w: materiały konferencyjne VI Międzynarodowa Konferencja Logistics Poznań 2002, 272
86 Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa, 2003,
83
87 Rutkowski K., Vendor management inventory. Chwyt reklamowy czy przyszłość logistyki? w: materiały
konferencyjne pt. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Pułtusk, 2003
88 Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2009, 195
89 EDI - Electronic Data Interchange - elektroniczna wymiana danych.
90 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 82
91 Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2009, 196-197
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■

zapłata

za

dostawę

dopiero

po

wykorzystaniu

danej

partii

dostawy

do produkcji lub sprzedaży (skład konsygnacyjny),
■

zarządzanie procesem uzupełnień przez pracownika dostawcy w siedzibie odbiorcy.

Wraz z wprowadzeniem VMI dla odbiorcy i dostawcy otwiera się wiele możliwości
zoptymalizowania procesów zarówno w ich przedsiębiorstwach jak i w całym łańcuchu dostaw.

Do wspólnych zalet zalicza się: wyeliminowanie błędów przesyłu danych przez wprowadzenie

systemu, który zapewnia przekaz dokładnych i konkretnych danych na temat zapasów od
odbiorcy do dostawcy, lepsza obsługa klienta dzięki szybszemu przewidywaniu popytu oraz

odpowiedniemu produktowi w odpowiednim czasie, wzmocnienie więzi partnerstwa pomiędzy
dostawcą a odbiorcą dzięki stałej współpracy92.

2.3.3. Przeładunek kompletacyjny
Cross Docking (przeładunek kompletacyjny, przeładunek intermodalny) jest elementem
dystrybucji, w którym towar (w dowolnej ilości) z magazynu dostawcy dostarczany jest do

centrum dystrybucji, lecz nie jest w nim składowany. W centrum dystrybucyjnym towar

przygotowywany jest do wysyłki tzn. partie towarów od różnych dostawców są przetwarzane
(łączone, dzielone, konfekcjonowane) na wiele zróżnicowanych asortymentowo zestawów

dostosowanych do bieżących potrzeb odbiorcy. Dostarczone jednostki logistyczne nie są
rozformowywane, a na terminalu przebywają tylko na czas wykonania operacji

manipulacyjnych. Skompletowana wysyłka jest następnie dostarczana do odbiorców pod
wskazany adres. W systemie tym nie utrzymuje się zapasów towarów, lecz od razu przesyła się
je dalej.
Cross Docking opiera się na idei „składów wirtualnych”, które właściwie nie realizują

funkcji przechowywania zapasów. Przychodząca od producenta jednostka zbiorcza nie jest

odkładana na regał w składzie, lecz następuje jej rozformowanie z palet lub kontenerów
fabrycznych oraz kolejno sortowanie i kompletowanie w odpowiednie przesyłki do sklepów
detalicznych. Długotrwałość całego tego procesu zazwyczaj nie przekracza 24 godzin.
Istotne znaczenie przy stosowaniu przeładunku kompletacyjnego ma konsolidacja

i dekonsolidacja przesyłek. Konsolidacja polega ona na łączeniu kilku mniejszych przesyłek
podążających w tym samym kierunku w jedną dużą. W tym celu spedytor sporządza na każdą

skonsolidowaną przesyłkę oddzielny list przewozowy oraz list zbiorczy. Na liście zbiorczym
nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki a odbiorcą spedytor dekonsolidujący.

92 Tamże, 201-204
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Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy. Jedną z przyczyn konsolidowania przesyłek jest to
że podpisując z przewoźnikiem umowę o przewóz jednej dużej przesyłki, spedytor otrzymuje

niższą stawkę za przewóz i dzięki temu ogranicza koszty również właścicielowi towaru. Innym
powodem jest pewność, że od przewoźnika wszystkie przesyłki odbierze jego partner, który

zabezpieczy interesy jego klientów.
Przedsiębiorstwa chętnie decydują się na Cross Docking, ponieważ jego zastosowanie

umożliwia najszybszą zamianę ulokowanych w towarach kapitałów z powrotem na gotówkę i
jednocześnie osiągnięcie przy tym zamierzonego zysku. Jest to bardzo wygodne narzędzie,
szczególnie dla określonych typów przedsiębiorstw. Modelowym klientem usługi Cross

Dockingu są firmy produkujące na potrzeby wielu odbiorców lub firmy korzystające z dużej
liczby dostawców, jak sieci handlowe czy punkty serwisowe.
Przeładunek kompletacyjny sprawdza się najlepiej w systemach zamkniętych, gdzie

mają miejsce codzienne dostawy od dostawców i regularne wysyłki do tej samej grupy

odbiorców. Z tego powodu stał się on szczególnie popularny w przemyśle spożywczym oraz

w niektórych specjalizowanych łańcuchach dostaw detalicznych. Idealnym i jednocześnie
najczęściej stosowanym dla przeładunku kompletacyjnego opakowaniem zbiorczym jest paleta.

Po przybyciu dostawy do centrum dystrybucji, produkty w postaci paletowych jednostek
ładunkowych są rozładowywane, a następnie rozformowywane i odpowiednio kompletowane
lub bez rozformowania przekazywane do załadunku na oczekujące pojazdy odbiorców. Cross

Docking jest bardzo efektywną formą obsługi przepływów produktów szybko rotujących, które
są odbierane i wysyłane prawie codziennie.
W praktyce można wyróżnić trzy różne strategie przeładunku kompletacyjnego. Celem
każdej z nich jest dopasowanie bieżącego popytu do bieżących wysyłek poprzez uzupełnianie

zapasów u klientów, a nie w centrach dystrybucji. Do typowych strategii przeładunku

kompletacyjnego zaliczyć można93:
■

Przepływ ciągły

- jest podstawową formą przeładunku kompletacyjnego. Towar jest

przypisany do konkretnych odbiorców w miejscu produkcji lub w magazynie

centralnym dostawcy. W centrum dystrybucji towar w postaci paletowych jednostek
ładunkowych przemieszczany jest wprost z pojazdu, którym został dostarczony,

na pojazd odbiorcy bez fazy składowania.
■

Przepływ

rozdzielczy

-

towary

w

postaci

paletowych

jednostek

ładunkowych przyjmowane do centrum dystrybucji są przeznaczone do odpowiednich

93 Cyplik P., Hadaś Ł., Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań, 2012, 79-80
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klientów i sortowane na poziomie opakowań zbiorczych. Opakowania te są następnie
układane na inne palety przypisane określonemu odbiorcy lub odkładane bezpośrednio

na pojazdy oczekującego klienta.
■

Przepływ skonsolidowany - jest strategią hybrydową, polegającą na kompletowaniu

towarów

w

paletowe jednostki ładunkowe

wg potrzeb klienta połączoną

z tradycyjnym magazynowaniem. Kiedy paletowa jednostka ładunkowa z określonym
towarem jest dostarczona do centrum dystrybucji, część znajdujących się na niej

produktów może zostać skierowana do jednego klienta , natomiast druga część
produktów do innego odbiorcy lub do miejsca składowania. Produkty składowane

w tradycyjnym magazynie będą dodawane dla wypełnienia jednostek paletowych

określonych odbiorców według ich zapotrzebowania oraz dla zwiększenia efektywności
wykorzystania ładowności pojazdów. Pomimo dodatkowych czynności towary

będą wysyłane odbiorcom jeszcze tego samego dnia.
Zastosowanie systemu Cross Docking wymaga wykorzystania określonych technologii,

które zapewnią sprawny jego przebieg. Wśród wykorzystywanych rozwiązań w tym zakresie
należy wymienić środki transportu takie jak wózki podnośnikowe czy przenośniki (taśmy
przenośnikowe). Pozwalają one usprawnić przeładunek oraz kompletację. Często niezbędne

okazują się również odpowiednie systemy sortujące. Towary poddane przeładunkowi i
kompletacji musza być odpowiednio ewidencjonowane. W tym obszarze zastosowanie

znajdują systemy zwiększające efektywność przepływu informacji takie jak EDI (Elektroniczna

Wymiana Danych) oraz kody kreskowe i komunikacja przy pomocy fal radiowych.

2.3.4. Koncepcja szybkiej reakcji
QR (Quick Response) oznacza współpracę dostawcy i sprzedawcy nastawioną na jak
najszybszą reakcję na potrzeby klienta94, na wymianę informacji w czasie rzeczywistym95

oraz ograniczenie nakładów na zapasy, co zwiększa efektywność całego łańcucha dostaw.
Głównym założeniem jest zidentyfikowanie popytu na produkty finalne w sposób szybki

i dokładny96, przesłanie informacji w górę łańcucha dostaw oraz uzupełnienie zapasów danego
produktu w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu97.
Ogólnie biorąc, zastosowanie QR może mieć znaczący wpływ dla funkcjonowania

zarówno detalistów, jak i producentów, zapewnia bowiem:

94 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 83
95 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Wydanie III, ILiM, Poznań, 2005, 271
96 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie Logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2002, 279
97 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 83
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■

zmniejszenie zapasów bezpieczeństwa poprzez:

o szybsze składanie zamówień i krótsze cykle ich realizacji (przyspieszenie
przygotowania zamówienia w ramach systemu znacznie skraca skumulowany
czas jego realizacji),

o szybką reakcję na wzorce popytu, w połączeniu z lepiej ustalonymi, skróconymi

cyklami,
■

zwiększenie sprzedaży oraz zniwelowanie potrzeby obniżki cen dzięki szybkiej

odpowiedzi na zmiany popytu (znaczne obniżenie czasu reakcji na bieżące zamówienia
klientów),
■

proces dystrybucji zostaje usprawniony poprzez optymalizację użycia zasobów

i skrócenie cyklów dostaw, co przynosi obopólne korzyści partnerom handlowym,
■

poprawa komunikacji pomiędzy kooperantami i lepsze zrozumienie wzajemnych

oczekiwań,
■

skrócenie czasu związanego z rozwojem nowych produktów.
Wymienione powyżej czynniki w efekcie powodują podwyższenie rentowności

oraz zmniejszenie kosztów całkowitych w łańcuchach dostaw. Istotną cechą strategii QR, jest

to, iż zwiększa ona efektywność zarządzania popytem i ukierunkowuje łańcuch dostaw
na zaspokajanie potrzeb klienta, przez co wpływa na obniżenie poziomu zapasów.

2.3.5. Koncepcja zero zapasów
JIT (Just In Time) polega na eliminacji strat poprzez produkcję odpowiedniego wyrobu

w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie. Jest koncepcją, w której tworzy się
odpowiednie relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami, odbiorcami i pracownikami,

dążącą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz likwidacji elementów,

przez które nie wzrasta wartość produktu czy usługi u ostatecznego odbiorcy98, lub też jest
określany jako system ciągłego usprawniania procesu przepływu dóbr i poprawy wydajności99.
Celem koncepcji JIT jest zmniejszenie ilości operacji nie przynoszących wartości oraz zapasów

produktów potrzebnych do produkcji czego rezultatem jest lepsze dostarczenie wyrobu na czas,

wyższy stopień wykorzystania urządzeń oraz przestrzeni składowej, niższe koszty oraz co
najważniejsze zwiększenie zysku. Koncepcja JIT nazywana jest również koncepcją „zero
zapasów”, ponieważ informacje o potrzebie są przekazane natychmiast, a dostawcy znajdują

98 Tamże, 77
99 Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2009, 136-137
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się na tyle blisko aby móc szybko zareagować. Niepotrzebny jest więc zapas bezpieczeństwa,
natomiast produkcja opiera się na krótkich seriach z odpowiednio skróconym czasem

przezbrojenia i przestawienia linii.

Do głównych zasad koncepcji JIT należą cztery założenia związane z minimalizacją
zapasów100:
■

zero zapasów - w koncepcji just-in-time realizuje się plan obniżania poziomu zapasów
do jak najniższego poziomu, gdyż według JIT utrzymywanie wysokich zapasów

świadczy o złym zarządzaniu i ukryciu problemów związanych z produktywnością.

Odpowiednia organizacja i przygotowanie materiałów w odpowiednim czasie i miejscu
mogą pomóc w zmniejszeniu poziomu zapasów a co za tym idzie brak produkcji na

skład i rezerw we wszystkich etapach produkcji. Dzięki temu zmniejsza się straty i
koszty utrzymywania zapasów;
■

małe i częste dostawy - to założenie niesie ze sobą zmiany w strategicznym

i operacyjnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W strategicznym funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa chodzi o zmianę produkcji pchanej (push) na ciągnioną (pull),

czyli likwidacja długich serii na zapas i zamiana na produkcję dopiero po otrzymaniu
zamówienia (aktualny popyt);
■

w operacyjnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa chodzi o dostarczenie niewielkich
ilości materiałów do maszyn lub na stanowiska pracy;

■

krótkie cykle realizacji zamówienia - zamówienie na potrzebne materiały jest składane
z niewielkim wyprzedzeniem, ale tak aby czas od złożenia zamówienia do otrzymania

dostawy był jak najkrótszy. Dzięki temu nie ma zbyt dużych zapasów ale jednocześnie

zapobiega to nagłym przestojom produkcji z powodu braku materiału czy półproduktu;
■

wysoka jakość dostarczanych dóbr oraz wysoki poziom działań logistycznych w koncepcji JIT nie występują duże zapasy, a dostarczanie materiałów do produkcji jest
na czas. Wynika z tego, iż jakiekolwiek niezgodności zarówno ilościowe i jakościowe

w dostawie mogą powodować ogromne straty, dlatego wymagana jest bardzo dobra
jakość dostarczanych dóbr. Stąd w wielu firmach wraz z koncepcją JIT wprowadza się
system kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Jednym z podstawowych wymagań wdrożenia JIT jest bardzo rygorystyczne podejście
do planowania harmonogramów dostaw, wymiany informacji i wspólnego planowania

w łańcuchu dostaw, dostosowania opakowań do wymagań przepływu materiałów

100 Cyplik P., Hadaś Ł., Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań, 2012, 108
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oraz korzystania z operatorów logistycznych typu 4PL świadczących pełna obsługę logistyczną

na zlecenie klienta. Wpływa to na konfigurację łańcucha dostaw, w którym operator logistyczny

jest wcielony, jako jedno z kluczowych ogniw łańcucha dostaw101.
Wśród korzyści należy wymienić te występujące u dostawcy jak i u odbiorcy. Jest to
między innymi obniżenie poziomu zapasów, zmniejszenie powierzchni magazynowej, a co za

tym idzie kosztów związanych z utrzymywaniem magazynu, mniejsze zamrożenie środków
pieniężnych itd. Niekiedy przy zastosowaniu JIT aby uzyskać korzyści trzeba ponieść pewne
koszty. Jest to zależność typu „coś za coś”: obniżenie kosztów zapasów za wzrost kosztów

transportu, zamówień na zasadzie trade-off102.
Z wad wdrożenia koncepcji JIT można wyróżnić jej małą elastyczność, ponieważ nie

nadaje się ona do przedsiębiorstw z nieregularnymi zamówieniami czy produkcją na małą skalę.
Trzeba też ponieść koszty z wprowadzenia Just-in-time do przedsiębiorstwa, trzeba długiego
okresu czasu przy wdrażaniu oraz czekając na korzyści, utrzymanie bardzo dobrej jakości

wyrobów, trudności

podczas współpracy

uczestników łańcucha,

małe zaufanie103.

Według podstawowych założeń Just in Time opiera się na eliminowaniu konieczności
posiadania zapasów, a co za tym idzie, magazynów i dzięki temu na ograniczaniu kosztów
prowadzenia działalności. W praktyce okazuje się jednak, że nie we wszystkich przypadkach

redukcja zapasów jest możliwa, co więcej, nie zawsze jest ona uzasadniona.

2.3.6. Koncepcja „3C”
Koncepcja „3C” jest koncepcją optymalizowania łańcucha dostaw, która została

stworzona na bazie teorii ograniczeń. Zgodnie z jej postulatami, łańcuch dostaw to zbiór
połączonych ogniw zwanych punktami konsumpcji. Głównym zadaniem tych punktów jest
wzajemne udostępnianie sobie dóbr w chwili, gdy wystąpi na nie zapotrzebowanie. W związku
z tym głównym celem koncepcji „3C” jest wykluczenie sytuacji braku dostępności niezbędnych

materiałów w systemie. Istnieją dwa podstawowe typy punktów konsumpcji:
■

punkty

składowania

-

ogniwa,

w

których

składowane

są

zapasy,

które dostępne są dla kolejnych ogniw w łańcuchu (również dla konsumenta jako
ostatniego ogniwa w łańcuchu);

101 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 77-78
102 Cyplik P., Hadaś Ł., Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,
Poznań, 2012, 108
103 Tamże, 108
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■

punkty

zamawiania

-

ogniwa,

w

których

nie

składuje

się

zapasów,

w związku z czym potrzebne dobra muszą zostać zamówione lub odpowiednio
przygotowane wg zaleceń odbiorcy; w tym przypadku należy uwzględnić dodatkowo
czas realizacji dostawy.

Nazwa analizowanej

teorii związana jest z trzema elementami,

które się

na nią składają. Ich sekwencyjne wdrożenie w ramach łańcucha dostaw stanowi proces
optymalizacji przepływu materiałów. Są to104:
■

Capacity - zdolności punktów konsumpcji. Każde ogniwo łańcucha dostaw (punkt

konsumpcji) posiada pewne ograniczone zdolności, które determinowane są przez

liczbę produktów (lub materiałów) jaką jest ono w stanie dostarczyć kolejnemu ogniwu
w określonej jednostce czasu bez dodatkowych inwestycji. Tak zdefiniowaną zdolność
należy określić w odniesieniu do wszystkich ogniw, przy czym zdolność całego systemu
należy rozumieć tutaj jako zdolność najsłabszego ogniwa. Kolejnym krokiem jest

określenie dla każdego ogniwa poziomu serwisu jaki ono gwarantuje (tzw. TOP),
bazując na wyznaczonych zdolnościach każdego z ogniw. Poziom ten wyrażony jest w
ujęciu procentowym105.
■

Commonality - uniwersalność materiałów. Po określeniu zdolności poszczególnych
ogniw

oraz

całego

systemu

należy

wyznaczyć

uniwersalność

materiałów

(półproduktów) wchodzących w skład wyrobów gotowych, które dostarczane są przez
dany system. Zatem ten element systemu pozwala na przejście z poziomu wyrobów

gotowych na poziom materiałów i komponentów. Stopień uniwersalności danego
komponentu zależy od tego w skład ilu półwyrobów (lub wyrobów gotowych)
on wchodzi - dany materiał jest tym bardziej uniwersalny im w skład większej ilości

półproduktów (lub wyrobów gotowych) wchodzi. Znajomość uniwersalności danego

materiału pozwala określić jego maksymalne zużycie w danym okresie czasu
■

Consumption - konsumpcja poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Konsumpcja jest
parametrem determinującym proces przepływu materiałów wzdłuż systemu, a co za tym

idzie proces uzupełniania materiałów w ramach poszczególnych ogniw. Oznacza to, że
każdy materiał (półprodukt), który przepłynie przez dane ogniwo, powinien być w
określonym momencie uzupełniony. W tym celu dla każdego materiału należy

104 Cyplik P, Fertsch M., Hadaś Ł., Zarzadzanie dystrybucją: metody i mierniki oceny, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2011, 122
105 Poziom serwisu dla danego ogniwa rzędu 100% oznacza, że gwarantuje ono dostawy kolejnym ogniwom równe
swoim zdolnościom produkcyjnym. Poziom serwisu równy 80% oznacza, że dane ogniwo wykorzystuje jedynie
80% swoich mocy realizując dostawy.

57

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

wyznaczyć pewne punkty czasu (TBP), pomiędzy którymi stany materiałów będą
podlegały przeglądowi. Wyniki dokonanego przeglądu (rzeczywista konsumpcja) będą

podstawą do podjęcia decyzji o wielkości uzupełnienia.
Jako, że fundamentem koncepcji „3C” jest teoria ograniczeń, wdrożenie wymienionych

elementów tej koncepcji musi zostać poprzedzone zidentyfikowaniem punktu konsumpcji

stanowiącego najsłabsze ogniwo. Zarządzanie łańcuchem dostaw (a w jego zakresie
zarządzanie zapasami) zgodne z koncepcją „3C”, pozwala zapewnić, iż łańcuch ten będzie w
stanie dostarczyć dowolną konfigurację wyrobów gotowych, z zapewnieniem poziomu obsługi
klienta ustalonego w oparciu o wyznaczone zdolności łańcucha. Takie zarządzanie łańcuchem

dostaw niweluje wpływ zmienności popytu na efektywność łańcucha, zapewniając

odpowiednią ilość niezbędnych materiałów w systemie. Niemożność realizacji zamówień może
być spowodowana jedynie brakiem wystarczających zdolności przerobowych, nie zaś brakiem

potrzebnych materiałów. Koncepcja „3C” okazuje się być najlepszym rozwiązaniem w sytuacji

uniwersalności

dużej

wykorzystywanych

materiałów

w danym systemie oraz w warunkach dużej zmienności popytu.

2.3.7. Efficient

Consumer

Response

-

łańcuch

dostaw

zorientowany

na klienta
ECR (Efficient Consumer Response) to jedna z koncepcji zarządzania łańcuchem

dostaw. Jest określana jako inicjatywa dostawców i detalistów, która ma na celu likwidację
barier współpracujących ze sobą handlowców oraz skupienie się na procesach, metodach

i technikach, które usprawniają łańcuch dostaw co zwiększa wartość konsumencką106. ECR
zapewnia szybką reakcję wraz z efektywnymi dostawami do klienta oraz jako jedno z ogniw

partnerstwa w łańcuchu dostaw kładzie nacisk na konsumenta107. ECR ma zastosowanie

w

łańcuchach

dostaw,

w

których

są

wytwarzane

i

dostarczane

produkty

z sektora FMCG, inne produkty takie jak odzież, obuwie, farmaceutyki, artykuły biurowe itp.

oraz w łańcuchach dostaw , w których wytwarza się dobra trwałego użytku. ECR, jako metoda

działania pozwala rozwiązać problemy pomiędzy dostawcą i odbiorcą w całym sektorze i
angażuje w to producentów i sprzedawców wspólnie konkurujących108. ECR określa się często

kolejnym poziomem QR109.
106 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 189
107 Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
2009, s.50
108 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 189-190
109 Baraniecka A., ECR, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2004, 15
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W strategii ECR wyróżnia się pewne obszary funkcjonowania na których skupiają się

różne

koncepcje

i

działania

bazujące

na

rozwiązaniach

organizacyjnych

i technologicznych110. Wśród tych obszarów można wydzielić: zarządzanie popytem,
zarządzanie sprzedażą i technologie wspomagające.
Zarządzanie popytem to zarządzanie informacjami o popycie czyli ich zdobywanie,

analiza oraz udostępnienie pozostałym uczestnikom łańcucha dostaw a następnie
ich wykorzystanie w celu prognozowania i zaspokajania popytu w sposób najbardziej

efektywny111. Wdraża się efektywne strategie popytowe i wykorzystuje potencjał
przedsiębiorstw aby najlepiej zaspokoić popyt przy racjonalnym poziomie zapasów i kosztów.
Celem strategicznym tych działań jest wyróżnienie produktu na półce sklepowej

oraz optymalizacja struktury asortymentu, która zapewnia najwyższą wydajność powierzchni
sprzedażnej, organizacji i realizacji promocji i wprowadzania nowych produktów na rynek112.
Zarządzanie podażą opiera się na efektywnym uzupełnianiu odpowiedniego produktu w

odpowiednim czasie we właściwe miejsce i we właściwej ilości. Uczestnicy łańcucha dostaw
będący partnerami handlowymi starają się zoptymalizować przepływy strumieni towarów,

środków pieniężnych oraz informacji i wszystkich związanych z tym procesów planowania jak

i zarządzania. Mogą to osiągnąć współpracując ze sobą oraz wykorzystując kilka
wspomagających koncepcji logistycznych. Metody te dzielą się na dwa rodzaje:

na działające w dół łańcucha dostaw oraz w górę. Większą uwagę poświęca się koncepcjom
które działają w dół łańcucha dostaw, gdyż odgrywają główną rolę w strumieniu dóbr113.
Wyodrębnionych zostało przez ECR Europe sześć zalecanych do zastosowania koncepcji

mających wpływ na jakość uzupełniania produktów w łańcuchu dostaw:
■

integrowanie dostawców,

■

niezawodność operacji,

■

zsynchronizowana produkcja,

■

przeładunek kompletacyjny,

■

ciągłe uzupełnianie zapasów,

■

automatyczne zamawianie.

110 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 196
111 Baraniecka A., ECR, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, 26
112 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 196
113 Lewandowska J., Efficient Consumer Response concept as a support for supply chain development, Logforum,
2006, 2(2), 6

59

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Technologie wspomagające - są to takie same technologie informatyczne oraz techniki
zarządzania wykorzystywane przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw114:
■

automatyczna identyfikacja AI,

■

elektroniczna wymiana danych EDI,

■

elektroniczny transfer środków pieniężnych EFT,

■

rachunek kosztów działań ABC,

■

wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów CPFR.

Z głównych korzyści można wyróżnić ścisłą współpracę pomiędzy dostawcami

i odbiorcami (wspólne projektowanie produktów, wspólny system i wymiana informacji),
dostarczenie produktów od dostawców do producentów i dalej do klienta przy najniższych
kosztach i najlepszym poziomie obsługi klienta. Pozostałe korzyści to m.in. redukcja zapasów,
krótszy czas przepływu produktów, podniesienie poziomu obsługi klienta, redukcja kosztów

produkcji, zmniejszenie liczby pomyłek w zamówieniach i dostawach, poprawa jakości
produktów115.

114 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007, 207
115 Baraniecka A., ECR, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, 147-155
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3. Metody określania wielkości partii w łańcuchach dostaw
3.1. Metoda oparta o ekonomiczną wielkość zamówienia

W pracy116 przedstawiony został przykład ilustrujący możliwość obniżki kosztów

w łańcuchu logistycznym poprzez właściwe zastosowanie klasycznej formuły na ekonomiczną
wielkość zamówienia (dostawy).
Autorzy pracy wychodzą od wariantu bazowego (wariant I)117, oznaczającego działania

słabo zintegrowane. Wielkości partii produkcyjnej i dostaw do dystrybutora są obliczone

niezależnie, jako optymalne, ale wcale nie znaczy to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem
najlepszym.

Producent uruchamia partie produkcyjne w wielkości odpowiadającej

ekonomicznej partii (zapewniającej najmniejszy łączny roczny koszt uruchamiania produkcji
partii oraz utrzymania zapasu wyrobów gotowych). Dostawy do Dystrybutora są realizowane

w partiach o wielkościach określanych przez niego (zapewniają mu najniższy łączny roczny
koszt uzupełniania i utrzymania zapasu kupowanych wyrobów). Obaj partnerzy utrzymują

zapasy

cykliczne

równe

połowie

wyznaczonych

wielkości

uruchamianych

partii

produkcyjnych (Producent) lub dostaw (Dystrybutor).

Dalej autorzy wprowadzają postępującą integrację łańcucha dostaw. Wariant II cechuje

się umiarkowaną integracją producenta i dystrybutora.118 Podobnie jak w wariancie I producent
uruchamia partie produkcyjne w wielkości odpowiadającej ekonomicznej partii. Dostawy do
Dystrybutora są jednak realizowane w partiach o wielkościach określanych wspólnie przez

dostawcę i odbiorcę (ekonomiczna wielkość zamówienia/dostawy z punktu widzenia obu

partnerów) i zapewniają im najniższy łączny wspólny koszt uzupełniania i utrzymania zapasu
wyrobów u Dystrybutora. Tu również, podobnie jak w wariancie I, obaj partnerzy utrzymują

zapasy cykliczne. Rozwiązanie to skutkuje jednak dość znacznym zwiększeniem zapasu
cyklicznego po stronie Dystrybutora.
Wariant III, najbardziej zawansowany, opisuje dość silnie zintegrowany łańcuch

dostaw.119 W tym przypadku Producent uruchamia partie produkcyjne w wielkości
odpowiadającej ekonomicznej partii zapewniającej najmniejszy łączny roczny koszt
uruchamiania produkcji partii, dostaw do Dystrybutora oraz utrzymania zapasu wyrobów

116 Fechner I., Krzyżaniak S., Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej na
tworzenie wartości, Kwartalnik naukowy Organizacja i Zarządzanie 1/2008, 5-20
117 Tamże, 13-14
118 Tamże, 15-16
119 Tamże, 16-17
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gotowych u Dystrybutora. Dostawy do Dystrybutora są realizowane w partiach równych

partiom produkcyjnym, bez fazy składowania, co oznacza, że Producent nie utrzymuje zapasu,
przerzucając to zadanie w całości na Dystrybutora. To rozwiązanie skutkuje jeszcze większymi
całkowitymi kosztami utrzymania zapasu wyrobów gotowych w łańcuchu dostaw, które ponosi

Dystrybutor (jeszcze większe obciążenie niż w wariancie II).

Rysunek 3.1 ilustruje zmiany zarówno poziomu zapasu cyklicznego jak i łącznych
kosztów zmiennych uzupełniania i utrzymywania zapasów dla Producenta i Dystrybutora
dla wszystkich trzech rozpatrywanych tu wariantów. Rysunki (a) prezentują te wartości

w ujęciu łącznym dla lepszego zilustrowania ogólnych korzyści, podczas gdy rysunki (b)
pozwalają w lepszy sposób na zaobserwowanie zmian zapasu i kosztów dla obu partnerów

oddzielnie.

Zapas cykliczny
w rozpatrywanych wariantach

Koszty logistyczne
w rozpatrywanych wariantach

Rysunek 3.1. Zmiana poziomu zapasu cyklicznego i kosztów dla wszystkich trzech

rozpatrywanych wariantów
Źródło: Fechner I., Krzyżaniak S., Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej
na tworzenie wartości, Kwartalnik naukowy Organizacja i Zarządzanie 1/2008, 18

Na rysunku 3.1 widać, że wariant III jest najkorzystniejszy, jeśli chodzi o łączne koszty
obu partnerów. Rysunek 3.1 a pokazuje, że z punktu widzenia zysku (tu rozumianego jako

różnica pomiędzy przychodami a kosztami zmiennymi), wariant III jest jeszcze lepszy niż
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wariant II. Dotyczy to jednak zysku rozpatrywanego łącznie. Analiza zmian zysku osiąganego

przez obu partnerów pokazuje bowiem (rysunek 3.1 b), że - podobnie jak w przypadku
wariantu III - rozwiązanie takie nie będzie interesujące dla Dystrybutora, jeśli zachowany
zostanie niezmieniony rozkład narzutów (tak jak w wariancie I, jak to pokazuje strzałka).
Dopiero odpowiednia korekta narzutów (rysunek 3.1 c) oznaczająca mniejszy narzut

Producenta przy zwiększonym narzucie Dystrybutora (przy zachowaniu końcowej ceny na

niezmienionym poziomie) pozwala na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony (rysunek
3.1 d), gwarantujące im wzrost zysków w kategoriach bezwzględnych, a także wzrost marży.

Wariant I
I

■ Producent

Wanant II
□ Dystrybutor

Wanant III
I

Wariant I
I

a Producent

Wanant II
□ Dystrybutor

Wanant III
~l

Rysunek 3.2. Zmiana poziomu zapasu cyklicznego i kosztów dla wszystkich trzech

rozpatrywanych wariantów
Źródło: Fechner I., Krzyżaniak S., Kompromis jako element strategii integracji łańcucha dostaw zorientowanej
na tworzenie wartości, Kwartalnik naukowy Organizacja i Zarządzanie 1/2008, 19

Reasumując zaprezentowany przykład pokazuje, że w pewnych przypadkach

zastosowanie tego klasycznego podejścia, ale w ujęciu całego łańcucha może pozwolić

na powiększenie zysku (marży) wszystkim partnerom pod warunkiem, że część z nich będzie
gotowa do ustępstw wyrażających się zmniejszeniem swoich narzutów lub przejęciem na siebie
części kosztów dotychczas ponoszonych przez partnerów.

3.2. Metody optymalizacji kosztowej

3.2.1. Optymalizacja wielkości partii w ramach współpracy dostawcy i odbiorcy
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Relacja pomiędzy kupującym sprzedającym a kupującym stanowi najprostszy wymiar

zależności w łańcuchu dostaw. Z wielu takich relacji budowy jest łańcuch dostaw.
Problematyka wielkości partii w jakiej przekazywany jest materiał pomiędzy dwoma

partnerami biznesowymi była podejmowana w wielu publikacjach i przedstawiona w rozdziale

1 niniejszego dokumentu. Z uwagi na różne podejścia prezentowane w publikacjach
naukowych a dotyczące traktowania kosztów transportu autorzy K. Ertogral, M. Darwish

i M. Ben-Daya opracowali uniwersalny model kalkulacji wielkości partii przepływu
materiałowego pomiędzy dwoma najbliższymi ogniwami w łańcuchu dostaw. Model zakłada,
że pomiędzy dostawcą a kupującym przepływa tylko jedna pozycja asortymentowa. Dostawca

produkuje wyroby w partiach produkcyjnych. Każda partia dostawy do kupującego jest równa
co do wielkości. Celem modelu jest znalezienie takiej wielkości partii produkcyjnej oraz partii
dostawy, aby całkowite koszty dwóch partnerów były możliwie jak najniższe. Skupiając się

jedynie na partii przepływającej pomiędzy partnerami biznesowymi K. Ertogral, M. Darwish

i M. Ben-Daya określili ją za pomocą następującej formuły120:
1
22

2

=

(Av + nAb)D
n[hv Dp- + (P - D~)ri
2P

+tj.

gdzie:
q - wielkość partii dostawy od dostawcy do kupującego

Av - koszt uruchomienia partii produkcyjnej przez dostawcę
n - liczba partii dostawy do kupującego wygenerowanych z jednej partii produkcyjnej

Ab - koszt uzupełniania zapasu przez kupującego
D - popyt generowany przez kupującego

hv - koszt jednostkowy utrzymania zapasu u dostawcy

P - tempo produkcji dostawcy

△h - różnica w jednostkowym koszcie utrzymania zapasu pomiędzy dostawcą a kupującym
Poszukując optymalnego rozwiązania autorzy publikacji zdecydowali o realizacji tego

zadania w trzech wariantach. Pierwszy z nich wyłączał koszty transportu, drugi uwzględniał
koszty niezależne od wielkości partii materiału, trzeci zakładał progi w zależności od wielkości

dostawy. Dla każdego z wariantów opracowano algorytmy poszukiwania optymalnej wielkości
partii. Wnioski płynące z analizy ukierunkowane są na konieczność włączania rzeczywistych

120 Ertogral K., Darwish M., Ben-Daya M., Production and shipment lot sizing in a vendor-buyer supply chain
with transportation cost, European Journal of Operational Research, 2007, 176, 1592-1606, 1596
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kosztów transportu do modeli optymalizujących wielkości partii przepływu materiałowego.
Wniosek ten stanowi punkt wyjścia do poszukiwania i analizy kolejnych modeli kosztowych.

3.2.2. Optymalizacja całkowitego kosztu łańcucha dostaw
Nawiązując do modelu SCOR w łańcuchu dostaw można wyróżnić trzy główne typy

procesów odpowiedzialne za fizyczny przepływ materiału, to: zaopatrzenie, produkcja

i dystrybucja. Z uwagi na skalowalność modelu można tymi samymi określeniami nazwać
podmioty w łańcuchu dostaw, które specjalizują się w realizacji określonej funkcji w tym

łańcuchu. Tym spostrzeżeniem posłużyli się H.M. Abdelsalam oraz M.M. Elassal121
opracowując model optymalizacji kosztowej całego łańcucha dostaw w funkcji wielości partii
przepływu materiałowego. W modelu całkowity koszt łańcucha dostaw został przedstawiony,

jako

suma kosztów podmiotów realizujących procesy

dystrybucyjne,

produkcyjne

oraz zaopatrzeniowe.
TC(m1, m2, k1, k2, T) = TCr + TCm + TCS
gdzie:
TC - całkowity koszt łańcucha dostaw na jednostkę materiału

m1 - liczba jednostek surowców otrzymana przez dostawcę w jednym cyklu uzupełniania
zapasu

m2 - liczba jednostek surowców otrzymana przez producenta w jednym cyklu uzupełniania
zapasu

k1 - czas cyklu uzupełniania zapasu przez producenta
k2 - czas cyklu uzupełniania zapasu przez dystrybutora
TCr - całkowity koszt dystrybutora na jednostkę materiału
TCm - całkowity koszt producenta na jednostkę materiału
TCS - całkowity koszt dostawcy na jednostkę materiału

nr
_ \ °OrJ

TCr = 2_t(~+

hrj + Tkrj
2

+ hrjFrj^rj

Lrj)

j=1

gdzie:
0rj - koszt uzupełniania zapasu przez dystrybutora

121 Abdelsalam H.M., Elassal M.M., Joint economic lot sizing problem for a three—Layer supply chain with
stochastic demand, International Journal of Production Economics, 2014, 155, 272-283
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T - średni cyklu uzupełniania zapasu przez dystrybutorów
hrj - koszt utrzymania jednostki zapasu przez jeden okres przez dystrybutora
TjUr7- - średni popyt u dystrybutora w cyklu uzupełniania zapasu

Frj - wskaźnik bezpieczeństwa dla poziomu obsługi klienta realizowanego przez dystrybutora
arj - odchylenie standardowe popytu u dystrybutora
Lrj - czas cyklu uzupełniania zapasu przez dystrybutora

rcm = Am+, °Tmm2 + —T~+hhf((2-k2)£2- + (k2
k2T

+ hskm^

2m2Pm

2 Pm

—

1)p)

k1k2TP
+
p

gdzie:

Am - koszt uruchomienie produkcji partii produkcyjnej
°m - koszt uzupełniania zapasu surowców przez producenta
^ - średnie popyt/zapotrzebowanie

Pm - tempo produkcji producenta
hm - koszt utrzymania zapasu na jednostkę wyrobu gotowego przez producenta
hs - koszt utrzymania zapasu na jednostkę wyrobu gotowego przez dostawcę

Fm - współczynnik bezpieczeństwa wynikający z poziomu obsługi klienta oferowanego przez

producenta
a - odchylenie standardowe popytu
P - tempo produkcji dostawcy
s - czas przepływu materiałów pomiędzy dostawcą a producentem

TCs =

As + °sm1

k1k2T

+

h0k1k2T^2 hsk2T ((m - k1)Ps+(1- ¿)Pm+(k1- 1)^)
2m1Ps + 2

+ haFsa/t0

gdzie:
As - koszt uruchomienie produkcji partii produkcyjnej przez dostawcę

°s - koszt uzupełniania zapasu surowców przez dostawcę
h0 - koszt utrzymania jednostki zapasu przez jeden okres przez dostawcę
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Fs - współczynnik bezpieczeństwa wynikający z poziomu obsługi klienta oferowanego przez

dostawcę
0 - czas uzupełniania zapasu surowców przez dostawcę

Przedstawione powyżej zestawy równań pozwalają na określenie całkowitego kosztu

jednostkowego łańcucha dostaw. Założono w nich sytuację istnienia sieci dystrybucji (kilka
podmiotów realizuje tą funkcję) oraz pojedynczego producenta i dostawcę. To założenie

pozwoliło na znaczne obniżenie ilości możliwych wariantów przepływu materiałowego.
Nie mniej rozwiązanie przedstawionego problemu w sposób algebraiczny jest niemożliwe.

Konieczne jest wykorzystanie algorytmów obliczeniowych np. PSO (ang. particle swarm
optimization). Rozwiązanie to przedstawione w publikacji R. Eberhart i J. Kennedy122 bazuje

na obserwacji zachowania się ptaków w locie lub ławicy ryb. Rozwiązanie optymalne jest

w nim odnajdywane w drodze kolejnych iteracji (dokonywanych w ramach np. zmieniającego

się zapotrzebowania wynikającego z jego zmienności losowej) realizowanych w ramach
kombinacji możliwych stanów zmiennych objaśniających. W każdej iteracji zapamiętywane

jest najlepsze rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem globalnym jest najlepsze rozwiązane

zapamiętane z tych zrealizowanych w kolejnych iteracjach.

3.2.3. Optymalizacja wielkości partii w ramach wielopoziomowego łańcucha
dostaw

Klasyczna metoda określania ekonomicznej wielkości partii (ang. ELSP - economic lot

sizing problem) pozwala jedynie na określenie wielości przepływu materiałowego pomiędzy

dwoma współpracującymi ogniwami w łańcuchu dostaw. Z uwagi na fakt, że łańcuchu są
wielopoziomowe (najczęściej tworzone są przez wiele organizacji realizujących przepływy od

rynku surowców do konsumenta), zasadne wydaje się uwzględnienie w kalkulacji wielkości
partii również miejsca, w którym powinien być utrzymywany zapas. Grupa metod
uwzgledniająca strukturę łańcucha dostaw w określaniu wielkości partii przepływu

materiałowego określana jest mianem MLSP (ang. multilevel lot-sizing problem). Rozwiązanie

pochodzące z tej grupy przedstawił zespół autorów S. van Hoesel, H.E. Romeijn, D. Romero
Morales, A.P.M. Wagelmans123 i dodatkowo wzbogacił je o ograniczenie mocy produkcyjnych.

122 Eberhart, R., Kennedy, J., A new optimizer using particles warm theory. In: MHS’95. Proceedings of the Sixth
International Symposium on Micro Machine and Human Science. IEEE, Nagoya, Japan, 1995, 39-43.
123 van Hoesel S., Romeijn H.E., Romero Morales D., Wagelmans A.P.M., Integrated Lot Sizing in Serial Supply
Chains with Production Capacities, Management Science, 2005, 51(11), 1706-1719
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Tak powstałe rozwiązanie nosi nazwę MLSP-CP (ang. multilevel lot-sizing problem with
production capacities). Formuła optymalizacja modelu przedstawia się następująco:
-1

T

-1

min ^(pt(yt) +^clt(xlt) +^ h‘t(lt))
t=i

1=1

1=1

gdzie:

T - horyzont planistyczny
L - poziom łańcucha dostaw
t - okres planistyczny
() - koszty produkcji

ct(xt) — koszty transportu pomiędzy poziomem l-tym i l+1-szym
^t(^t) — koszty utrzymania zapasu na poziomi l-tym łańcucha dostaw

Rozwiązaniem powyższego równania jest koszt obsługi popytu generowanego przez
rynek w różnych wariantach wielkości partii przepływającego materiału. Dodatkowym

kryterium klasyfikacji jest ilość poziomów łańcucha dostaw (organizacji uczestniczących
w przepływie materiałowych) oraz sposób określania kosztów transportu. Autorzy zwracają
uwagę, że model ten zakłada jedynie sytuację, w której przez łańcuch przepływa jeden towar

i nigdzie nie jest on przetwarzany. Takie założenie nie powoduje jednak uproszenia samych
obliczeń, które z uwagi na ograniczenia możliwości oprogramowania wykonywano jedynie
dla 3 poziomów łańcucha dostaw.

3.2.4. Optymalizacja wielkości partii w łańcuchach realizujących przepływy
zwrotne

Wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju spowodował nacisk na łańcuchy
dostaw w obszarze powtórnego wykorzystania surowców. Wyrazem tego zjawiska jest m.in.
zamknięta pętla łańcucha dostaw (ang. closed loop). Założeniem tego rozwiązania jest

powtórne wykorzystanie surowców pochodzących ze zużytych (przez konsumentów)
wyrobów. Takie zasilenie materiałowe o nieokreślonej precyzyjnie podaży zwiększa trudność
doboru optymalnej wielkości partii przepływu materiałowego na wszystkich poziomach

łańcucha dostaw. Problematykę tą podjęli w swojej pracy Zhendong Pan, Jiafu Tang oraz Ou
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Liu124. Zespół autorów opracował model łańcucha dostaw uwzględniający zamkniętą pętlę.

Koncepcyjne ujęcie zamkniętej pętli przedstawiono na rysunku 3.3.

Rysunek 3.3. Łańcucha dostaw uwzgledniający zamknięta pętlę
Źródło: Zhendong P., Jiafu T., Ou L., Capacitated dynamic lot sizing problems in closed-loop supply chain,

European Journal of Operational Research, 198, (2009), 810-821, 812

Z uwagi na możliwe warianty realizacji procesu produkcyjnego zaprezentowane

na rysunku 3.3 autorzy w modelu wyróżnili cztery możliwe warianty optymalizacji przepływu
materiałowego.

Problem określania wielkości partii w warunkach utylizacji zużytych wyrobów
Model ogólny optymalizacji w tym wariancie przyjmuje postać:
T

min ^(Mxt) + et(O
=1

gdzie:

T - długość horyzontu planistycznego
t - numer jednostki terminowania
() - koszt utylizacji x-tego wyrobu w okresie t-tym
0t(/t) - koszt utrzymania zapasu I-tego zużytego wyrobu w okresie t-tym

Problem określania wielkości partii w warunkach powtórnego wykorzystania
wyrobów
Model ogólny optymalizacji w tym wariancie przyjmuje postać:
124 Zhendong P., Jiafu T., Ou L., Capacitated dynamic lot sizing problems in closed-loop supply chain, European
Journal of Operational Research, 198, 2009, 810-821
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T

min ^(ft(yt) + TO)
=1

gdzie:

T - długość horyzontu planistycznego
t - numer jednostki terminowania
() - koszt powtórnego wykorzystania y-tego wyrobu w okresie t-tym

0t(lt) — koszt utrzymania zapasu I-tego zużytego wyrobu w okresie t-tym

Problem określania wielkości partii w warunkach utylizacji oraz powtórnego
wykorzystania zużytych wyrobów
Model ogólny optymalizacji w tym wariancie przyjmuje postać:
T

min 'Ytft&t) + gt(yt) + 0t(O
=1

gdzie:

T - długość horyzontu planistycznego
t - numer jednostki terminowania
ft (t) - koszt utylizacji x-tego wyrobu w okresie t-tym
t(yt) - koszt powtórnego wykorzystania y-tego wyrobu w okresie t-tym

0t(/t) - koszt utrzymania zapasu I-tego zużytego wyrobu w okresie t-tym

Problem określania wielkości partii w warunkach produkcji pierwotnej
i powtórnego wykorzystania zużytych wyrobów

Model ogólny optymalizacji w tym wariancie przyjmuje postać:
T

min^(St(yt) + et(zt) + St(/f) + 0t(O
t=1

gdzie:

T - długość horyzontu planistycznego
t - numer jednostki terminowania
t(yt) - koszt powtórnego wykorzystania y-tego wyrobu w okresie t-tym

t(t) - koszt produkcji nowych wyrobów w okresie t-tym
0t(/t) - koszt utrzymania zapasu I-tego zużytego wyrobu w okresie t-tym

0t(Zt) - koszt utrzymania zapasów I-tego wyrobu poddawanego powtórnemu

wykorzystaniu w okresie t-tym
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Przedstawione powyżej warianty mogą zostać rozszerzone o warunki ograniczonych
mocy dla każdego z działań wytwórczych (produkcji pierwotnej, utylizacji oraz powtórnego

wykorzystania). Dla sytuacji, w której ograniczenie mocy jest zmienne w czasie problem
określenia wielkości partii dla przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw staje

się problemem NP.-trudnym. Praktyczne rozwiązanie problemu jest możliwe w sytuacji,
w której współistnieją różne typ procesów wytwórczych ale ich moce są określone

(niezmienne) lub nieokreślone (nie stanowią ograniczenia)125.

125 Tamże, 810-821, 820
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4. Metodyka badań
4.1. Charakterystyka popytu

Na potrzeby eksperymentu symulacyjnego opracowano narzędzie obliczeniowe w

Excelu - Symulator wielkości partii (załącznik na płycie CD). W arkuszu „Popyt” postawiono

odwzorować dwa rodzaje profilu popytu:
■

popyt o rozkładzie normalnym, charakterystyczny dla dóbr rotujących,

■

popyt o rozkładzie wykładniczym, charakterystyczny dla dóbr luksusowych.

Rozkłady popytu uzyskano w następujący sposób:
■

rozkład normalny stworzono w Excelu, dokonując losowania popytu w oparciu o

zadane parametry: średnia = 50 i odchylenie standardowe = 10 dla 250 okresów
(przyjęty okres roku),
■

rozkład wykładniczy stworzono w Minitabie (Excel nie oferuje możliwości losowego
wygenerowania rozkładu wykładniczego) zakładając średnią 50.

W efekcie otrzymano dwa rozkłady o następujących parametrach (popyt rzeczywisty):
■

rozkład normalny: średnia = 48,71 i odchylenie standardowe = 10,20

■

rozkład wykładniczy: średnia = 52,92 i odchylenie standardowe = 54,83.
W celu wstępnej weryfikacji wizualnej stworzono histogramy rozkładu dla każdego

profilu popytu (rysunki 4.1., 4.2.), aby przekonać się o poprawności tego kroku badań
obliczeniowych.

Rysunek 4.1. Histogram popytu dla rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 4.2. Histogram popytu dla rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione histogramy potwierdzają zbieżność opracowanych rozkładów empirycznych
z rozkładami teoretycznymi (normalnym i wykładniczym).

4.2. Modele partiowania

Na potrzeby modeli partiowania odwzorowano prosty łańcuch dostaw składający się z
producenta i dystrybutora. W ramach eksperymentu obliczeniowego rozpatrzone zostaną dwa

modele:
■

model poziomu zamawiania (zamówienie / dostawa będzie realizowana po osiągnięciu
wyznaczonego poziomu zapasu informacyjnego),

■

model zapasu maksymalnego (zamówienie / dostawa będzie realizowana zawsze w celu
uzupełnienia tego co ostatnio zeszło ze stanu zapasu do wartości maksymalnej).

W arkuszu „ROP” odzwierciedlono współpracę pomiędzy dystrybutorem a
producentem według logiki modelu poziomu zamawiania tzn. każde ogniwo - dystrybutor i
producent - ma ustawiony swój własny poziom zamawiania (zapas informacyjny).

Arkusz „ROP” posiada dwie części:
■

część pierwsza „rozgrzewka” służy do wyznaczenia w oparciu o parametry wsadowe

parametrów, które będą wykorzystywane w części drugiej „symulacja”,
■

część druga „symulacja” to właściwy eksperyment służący gromadzeniu wyników

badań.
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W celu uzyskania wiarygodnych wartości parametrów z etapu rozgrzewki do etapu
właściwej symulacji przyjęto założenie, że zamówienia dystrybutora zawsze zostaną w całości

pokryte dostawami od producenta. Należy jednak pamiętać, że w symulacji właściwej
zamówienia dystrybutora zostaną pokryte dostawami od producenta jedynie do wielkości

posiadanego przez niego w danym momencie zapasu (może wystąpić przypadek braku

całkowitego pokrycia zamówienia dostawą).
Na etapie rozgrzewki do wyznaczenia wartości parametrów występujących w modelu

poziomu zamawiania przyjęto następujący układ parametrów wsadowych (tabela 4.1.).

Tabela 4.1. Parametry wsadowe w modelu poziomu zamawiania
Parametr
T
U
c
kg
P0
m
POP
o

Wartość
Jednostka
Producent Dystrybutor
10
5
dni
0
0
dni
20,00
25,00
zł
700,00
400,00
zł
15,00
20,00
%
25,00
30,00
%
99,00
99,00
%
2,326
2,326
Źródło: opracowanie własne

Na etapie symulacji modelu poziomu zamawiania przyjęto następujący układ

parametrów symulacyjnych (tabela 4.2.).

Tabela 4.2. Parametry symulacyjne w modelu poziomu zamawiania
Parametr

Wartość
Producent
Dystrybutor

Jednostka

EWD

2657

1455

szt.

ZI

2887
1500

550
500,00

szt.
szt.

ZP

Źródło: opracowanie własne

W arkuszu „BUFOR” odzwierciedlono współpracę pomiędzy dystrybutorem a
producentem według logiki modelu zapasu maksymalnego tzn. każde ogniwo - dystrybutor i
producent - ma ustawiony swój własny poziom zapasu, który determinuje zamówienie (zapas

maksymalny).

Arkusz „BUFOR” jest zbudowany tak samo jak arkusz „ROP” stąd jego opis byłby
zbyteczną tautologią. Także przyjęte w modelu „ROP” założenie odnośnie wyznaczenia
wartości parametrów obowiązuje w modelu zapasu maksymalnego także.

74

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Na etapie rozgrzewki do wyznaczenia wartości parametrów występujących w modelu

zapasu maksymalnego przyjęto następujący układ parametrów wsadowych (tabela 4.3.).

Tabela 4.3. Parametry wsadowe w modelu zapasu maksymalnego
Parametr

Wartość
Producent
Dystrybutor
10

5

dni

0

0

dni

1
20,00
700,00

1
25,00
400,00

dni
zł
zł

15,00
25,00
99,00
2,326

20,00
30,00
99,00
2,326

%
%
%

T

OLT
To
c

kg
U
m
POP
o

Jednostka

Źródło: opracowanie własne

Na etapie symulacji modelu zapasu maksymalnego przyjęto następujący układ

parametrów symulacyjnych (tabela 4.4.).

Tabela 4.4. Parametry symulacyjne w modelu zapasu maksymalnego
Parametr
EWD
ZMAX
ZP

Wartość
Producent
Dystrybutor
2657
1455
969
654
1500
500

Jednostka
szt.
szt.
szt.

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione w tabelach 4.3. i 4.4. parametry posłużyły do przeprowadzenia symulacji
funkcjonowania systemów uzupełnienia zapasów w dwóch ogniwach łańcucha dostaw: u
producenta i u dystrybutora.

4.3. Reguły eksperymentu obliczeniowego

W ramach eksperymentu obliczeniowego zaplanowano do przeprowadzenia 52

symulacje. Liczba ta wynika z następujących przesłanek:
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■

w przypadku modelu poziomu zamawiania postanowiono zbadać pięć różnych stanów
wielkości partii pomiędzy dystrybutorem a producentem (partie równe obliczonym

ekonomicznym wielkością dostawy (EOQ) pomiędzy dwoma współpracującymi ze
sobą ogniwami łańcucha dostaw, partie różniące się o +/- 10% od EOQ, partie różniące

się o +/- 30% od EOQ), co w konsekwencji oferuje 50 wariantów (pięć stanów partii, 2
ogniwa łańcucha dostaw tzn. 52, czyli 25 opcji przy dwóch rozkładach popytu normalny i wykładniczy tj. 50 wariantów);
■

w przypadku modelu zapasu maksymalnego jedyną zmienną różnicującą są
występujące rozkłady (2 warianty), gdyż zamówienie / dostawa zawsze musi
doprowadzić do uzupełnienia zapasu o to co zostało zużyte.
Analiza łańcucha dostaw w przedmiocie wielkości partii (realizacja zamówień i dostaw)

będzie prowadzona z dwóch perspektyw:
■

wyniki osobno dla dystrybutora i wyniki osobno dla producenta,

■

wyniki wspólne - cały łańcuch dostaw.

Do oceny funkcjonowania łańcucha dostaw wykorzystane zostaną następujące

parametry (analiza wyników ogniw z osobna):
■

poziom obsługi klienta,

■

koszty gromadzenia zapasu,

■

koszty utrzymania zapasu

■

koszty braku zapasu

■

koszty całkowite (będące sumą w/w trzech kategorii kosztów).
W przypadku oceny całego łańcucha dostaw (ogółem, wyniki wspólne) zdecydowano o

wyróżnieniu dwóch kategorii poziomu obsługi klienta:
■

poziomu obsługi klienta z punktu widzenia konsumenta (utożsamianego z poziomem
obsługi dystrybutora) - zewnętrzna ocena funkcjonowania łańcucha dostaw,

■

poziomu obsługi klienta z punktu widzenia ogniw zaangażowanych w łańcuch dostaw
(utożsamianego z średnim poziomem obsługi klienta ogniw łańcucha dostaw) wewnętrzna ocena funkcjonowania łańcucha dostaw.

W przypadku wszystkich kategorii kosztowych są one sumą wyników poszczególnych

kosztów jakie wystąpiły u dystrybutora i producenta. Niezależnie od analizowanego ogniwa
formuły obliczeniowe dla poszczególnych kategorii kosztów są takie same. Poniżej

przedstawiono wzory pozwalające na obliczenie trzech podstawowych kategorii kosztów
związanych z gospodarowaniem zapasami (skupiono się na kosztach zmiennych, ponieważ
tylko ich wartość zmienia się wraz ze zmianą wielkości przepływu materiałowego):
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■

koszty uzupełniania zapasu:

ZKUzZ = ld-ku
Id — liczba zamówień do dostawcy (liczba dostaw od dostawcy)

ku — średnia koszt zmienny jednego zamówienia do dostawcy (jednej dostawy od dostawcy)

■

koszty utrzymywania zapasu:
ZKUtZ = c • Z • p0

c — cena jednostkowa zakupu
Z — zapas średni ilościowo

p0 — współczynnik kosztu utzrymania zapasu

■

koszty braku zapasu (utraty sprzedaży):
ZKBZ = NB • kbz

NB — liczba braków w okresie

kbz — koszt braku jednej jednostki
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5. Wyniki eksperymentu obliczeniowego modeli przepływu materiałowego
Zgodnie z zaprezentowaną w rozdziale 4 metodyką konsekwentnie przeprowadzono wszystkie
52 symulacje wariantów. Uzyskane wyniki prezentują tabele 5.1-5.6.
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Tabela 5.1. Wyniki symulacji dla dystrybutora - rozkład normalny popytu
Rozkład

Dystrybutor

Dystrybutor

Producent

SIR

Kg

Ku

Kb

KC

NOR

EWP (D)

EWP (P)

100,0%

3 600,00 zł

4 058,62 zł

- zł

7 658,62 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) -30%

100,0%

3 600,00 zł

4 058,62 zł

- zł

7 658,62 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) -10%

100,0%

3 600,00 zł

4 058,62 zł

- zł

7 658,62 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) +10%

100,0%

3 600,00 zł

4 058,62 zł

- zł

7 658,62 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

3 600,00 zł

4 058,62 zł

- zł

7 658,62 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P)

100,0%

5 200,00 zł

2 996,99 zł

- zł

8 196,99 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

100,0%

5 200,00 zł

2 996,99 zł

- zł

8 196,99 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

100,0%

5 200,00 zł

2 996,99 zł

- zł

8 196,99 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

100,0%

5 200,00 zł

2 996,99 zł

- zł

8 196,99 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

100,0%

5 200,00 zł

2 996,99 zł

- zł

8 196,99 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

4 000,00 zł

3 689,72 zł

- zł

7 689,72 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

4 000,00 zł

3 689,72 zł

- zł

7 689,72 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

4 000,00 zł

3 689,72 zł

- zł

7 689,72 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

4 000,00 zł

3 689,72 zł

- zł

7 689,72 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

4 000,00 zł

3 689,72 zł

- zł

7 689,72 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P)

100,0%

3 200,00 zł

4 374,01 zł

- zł

7 574,01 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

100,0%

3 200,00 zł

4 374,01 zł

- zł

7 574,01 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

100,0%

3 200,00 zł

4 374,01 zł

- zł

7 574,01 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

100,0%

3 200,00 zł

4 374,01 zł

- zł

7 574,01 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

100,0%

3 200,00 zł

4 374,01 zł

- zł

7 574,01 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P)

100,0%

2 800,00 zł

5 193,47 zł

- zł

7 993,47 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

100,0%

2 800,00 zł

5 193,47 zł

- zł

7 993,47 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

100,0%

2 800,00 zł

5 193,47 zł

- zł

7 993,47 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

100,0%

2 800,00 zł

5 193,47 zł

- zł

7 993,47 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

100,0%

2 800,00 zł

5 193,47 zł

- zł

7 993,47 zł

NOR

BUFOR

BUFOR

100,0%

97 600,00 zł

5 699,76 zł

- zł

103 299,76 zł

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.2. Wyniki symulacji dla producenta - rozkład normalny popytu
Rozkład

Dystrybutor

Producent

Producent

SIR

Kg

Ku

Kb

KC

4 200,00 zł

8 332,32 zł

- zł

12 532,32 zł

100,0%

5 600,00 zł

7 917,91 zł

- zł

13 517,91 zł

100,0%

4 900,00 zł

8 428,63 zł

- zł

13 328,63 zł

EWP (P) +10%

100,0%

4 200,00 zł

8 034,64 zł

- zł

12 234,64 zł

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

3 500,00 zł

9 838,21 zł

- zł

13 338,21 zł

EWP (D) -30%

EWP (P)

100,0%

4 200,00 zł

7 389,05 zł

- zł

11 589,05 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

100,0%

5 600,00 zł

6 702,50 zł

- zł

12 302,50 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

100,0%

4 200,00 zł

7 233,55 zł

- zł

11 433,55 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

100,0%

3 500,00 zł

7 791,01 zł

- zł

11 291,01 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

100,0%

2 800,00 zł

8 239,91 zł

- zł

11 039,91 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

4 200,00 zł

7 357,11 zł

- zł

11 557,11 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

5 600,00 zł

7 567,24 zł

- zł

13 167,24 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

4 900,00 zł

7 888,26 zł

- zł

12 788,26 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

3 500,00 zł

9 475,87 zł

- zł

12 975,87 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

3 500,00 zł

10 097,49 zł

- zł

13 597,49 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P)

99,6%

4 200,00 zł

8 149,77 zł

244,00 zł

12 593,77 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

99,6%

5 600,00 zł

8 654,82 zł

244,00 zł

14 498,82 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

99,6%

4 900,00 zł

8 649,05 zł

244,00 zł

13 793,05 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

99,6%

3 500,00 zł

9 009,80 zł

244,00 zł

12 753,80 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

99,6%

3 500,00 zł

9 936,21 zł

244,00 zł

13 680,21 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P)

97,4%

4 200,00 zł

10 068,53 zł

1 652,00 zł

15 920,53 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

97,4%

5 600,00 zł

7 592,23 zł

1 652,00 zł

14 844,23 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

97,4%

4 900,00 zł

9 822,07 zł

1 652,00 zł

16 374,07 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

97,4%

4 200,00 zł

10 256,30 zł

1 652,00 zł

16 108,30 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

97,4%

3 500,00 zł

10 071,46 zł

1 652,00 zł

NOR

BUFOR

BUFOR

100,0%

167 300,00 zł

470,18 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P)

100,0%

NOR

EWP (D)

EWP (P) -30%

NOR

EWP (D)

EWP (P) -10%

NOR

EWP (D)

NOR
NOR

- zł

15 223,46 zł

167 770,18 zł

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.3. Wyniki symulacji dla całego łańcucha dostaw - rozkład normalny popytu
Rozkład

Dystrybutor

Ogółem

Producent

SIR1

SIR2

Kg

Ku

Kb

KC

NOR

EWP (D)

EWP (P)

100%

100%

7 800,00 zł

12 390,94 zł

- zł

20 190,94 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) -30%

100%

100%

9 200,00 zł

11 976,53 zł

- zł

21 176,53 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) -10%

100%

100%

8 500,00 zł

12 487,25 zł

- zł

20 987,25 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) +10%

100,0%

100,0%

7 800,00 zł

12 093,26 zł

- zł

19 893,26 zł

NOR

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

100,0%

7 100,00 zł

13 896,83 zł

- zł

20 996,83 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P)

100,0%

100,0%

9 400,00 zł

10 386,04 zł

- zł

19 786,04 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

100,0%

100,0%

10 800,00 zł

9 699,48 zł

- zł

20 499,48 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

100,0%

100,0%

9 400,00 zł

10 230,54 zł

- zł

19 630,54 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

100,0%

100,0%

8 700,00 zł

10 788,00 zł

- zł

19 488,00 zł

NOR

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

100,0%

100,0%

8 000,00 zł

11 236,90 zł

- zł

19 236,90 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

100,0%

8 200,00 zł

11 046,84 zł

- zł

19 246,84 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

100,0%

9 600,00 zł

11 256,96 zł

- zł

20 856,96 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

100,0%

8 900,00 zł

11 577,99 zł

- zł

20 477,99 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

100,0%

7 500,00 zł

13 165,60 zł

- zł

20 665,60 zł

NOR

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

100,0%

7 500,00 zł

13 787,22 zł

- zł

21 287,22 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P)

100,0%

99,8%

7 400,00 zł

12 523,78 zł

244,00 zł

20 167,78 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

100,0%

99,8%

8 800,00 zł

13 028,83 zł

244,00 zł

22 072,83 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

100,0%

99,8%

8 100,00 zł

13 023,06 zł

244,00 zł

21 367,06 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

100,0%

99,8%

6 700,00 zł

13 383,81 zł

244,00 zł

20 327,81 zł

NOR

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

100,0%

99,8%

6 700,00 zł

14 310,22 zł

244,00 zł

21 254,22 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P)

100,0%

98,7%

7 000,00 zł

15 261,99 zł

1 652,00 zł

23 913,99 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

100,0%

98,7%

8 400,00 zł

12 785,70 zł

1 652,00 zł

22 837,70 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

100,0%

98,7%

7 700,00 zł

15 015,54 zł

1 652,00 zł

24 367,54 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

100,0%

98,7%

7 000,00 zł

15 449,77 zł

1 652,00 zł

24 101,77 zł

NOR

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

100,0%

98,7%

6 300,00 zł

15 264,93 zł

1 652,00 zł

NOR

BUFOR

BUFOR

100,0%

100,0%

264 900,00 zł

6 169,94 zł

- zł

23 216,93 zł

271 069,94 zł

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.4. Wyniki symulacji dla dystrybutora - rozkład wykładniczy popytu
Rozkład

Dystrybutor

Dystrybutor

Producent

SIR

Ku

Kb

KC

WYK

EWP (D)

EWP (P)

100,0%

Kg
4 000,00 zł

5 155,64 zł

- zł

9 155,64 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -30%

100,0%

4 000,00 zł

5 155,64 zł

- zł

9 155,64 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -10%

100,0%

4 000,00 zł

5 155,64 zł

- zł

9 155,64 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +10%

100,0%

4 000,00 zł

5 155,64 zł

- zł

9 155,64 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

4 000,00 zł

5 155,64 zł

- zł

9 155,64 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P)

99,8%

5 200,00 zł

4 029,23 zł

153,75 zł

9 382,98 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

99,8%

5 200,00 zł

4 029,23 zł

153,75 zł

9 382,98 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

99,8%

5 200,00 zł

4 029,23 zł

153,75 zł

9 382,98 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

99,8%

5 200,00 zł

4 029,23 zł

153,75 zł

9 382,98 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

99,8%

5 200,00 zł

4 029,23 zł

153,75 zł

9 382,98 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

4 400,00 zł

4 911,20 zł

- zł

9 311,20 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

4 400,00 zł

4 911,20 zł

- zł

9 311,20 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

4 400,00 zł

4 911,20 zł

- zł

9 311,20 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

4 400,00 zł

4 911,20 zł

- zł

9 311,20 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

4 400,00 zł

4 911,20 zł

- zł

9 311,20 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P)

99,8%

3 600,00 zł

5 577,35 zł

153,75 zł

9 331,10 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

99,8%

3 600,00 zł

5 577,35 zł

153,75 zł

9 331,10 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

99,8%

3 600,00 zł

5 577,35 zł

153,75 zł

9 331,10 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

99,8%

3 600,00 zł

5 577,35 zł

153,75 zł

9 331,10 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

99,8%

3 600,00 zł

5 577,35 zł

153,75 zł

9 331,10 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P)

100,0%

2 800,00 zł

6 310,91 zł

- zł

9 110,91 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

100,0%

2 800,00 zł

6 310,91 zł

- zł

9 110,91 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

100,0%

2 800,00 zł

6 310,91 zł

- zł

9 110,91 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

100,0%

2 800,00 zł

6 310,91 zł

- zł

9 110,91 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

100,0%

2 800,00 zł

6 310,91 zł

- zł

9 110,91 zł

WYK

BUFOR

BUFOR

100,0%

92 400,00 zł

5 752,64 zł

- zł

98 152,64 zł

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.5. Wyniki symulacji dla producenta - rozkład wykładniczy popytu
Rozkład

Dystrybutor

Producent

Producent

SIR

Ku

Kb

KC

WYK

EWP (D)

EWP (P)

100,0%

Kg
4 200,00 zł

9 580,92 zł

- zł

13 780,92 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -30%

100,0%

5 600,00 zł

8 101,75 zł

- zł

13 701,75 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -10%

100,0%

4 900,00 zł

9 793,57 zł

- zł

14 693,57 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +10%

100,0%

3 500,00 zł

8 045,46 zł

- zł

11 545,46 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

3 500,00 zł

10 985,03 zł

- zł

14 485,03 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P)

100,0%

4 200,00 zł

7 778,41 zł

- zł

11 978,41 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

100,0%

5 600,00 zł

7 078,72 zł

- zł

12 678,72 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

100,0%

4 200,00 zł

8 159,22 zł

- zł

12 359,22 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

100,0%

3 500,00 zł

8 041,57 zł

- zł

11 541,57 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

100,0%

3 500,00 zł

9 335,70 zł

- zł

12 835,70 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

4 200,00 zł

8 256,96 zł

- zł

12 456,96 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

5 600,00 zł

7 709,32 zł

- zł

13 309,32 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

4 200,00 zł

8 126,27 zł

- zł

12 326,27 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

3 500,00 zł

9 059,75 zł

- zł

12 559,75 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

3 500,00 zł

10 425,75 zł

- zł

13 925,75 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P)

99,3%

4 200,00 zł

10 221,55 zł

502,50 zł

14 924,05 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

99,3%

6 300,00 zł

8 273,69 zł

502,50 zł

15 076,19 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

99,3%

4 900,00 zł

9 073,37 zł

502,50 zł

14 475,87 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

99,3%

4 200,00 zł

10 134,43 zł

502,50 zł

14 836,93 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

99,3%

3 500,00 zł

11 186,15 zł

502,50 zł

15 188,65 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P)

97,4%

4 200,00 zł

10 932,41 zł

1 957,50 zł

17 089,91 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

97,4%

5 600,00 zł

9 003,43 zł

1 957,50 zł

16 560,93 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

97,4%

4 200,00 zł

9 857,92 zł

1 957,50 zł

16 015,42 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

97,4%

3 500,00 zł

9 606,04 zł

1 957,50 zł

15 063,54 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

97,4%

3 500,00 zł

12 077,05 zł

1 957,50 zł

17 534,55 zł

WYK

BUFOR

BUFOR

96,6%

158 200,00 zł

1 301,65 zł

2 472,50 zł

161 974,15 zł

Źródło: opracowanie własne
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Rozkład

Dystrybutor

Ogółem

Producent

SIR1

SIR2

Kg

Ku

Kb

KC

WYK

EWP (D)

EWP (P)

100,0%

100,0%

8 200,00 zł

14 736,56 zł

- zł

22 936,56 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -30%

100,0%

100,0%

9 600,00 zł

13 257,39 zł

- zł

22 857,39 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) -10%

100,0%

100,0%

8 900,00 zł

14 949,21 zł

- zł

23 849,21 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +10%

100,0%

100,0%

7 500,00 zł

13 201,10 zł

- zł

20 701,10 zł

WYK

EWP (D)

EWP (P) +30%

100,0%

100,0%

7 500,00 zł

16 140,67 zł

- zł

23 640,67 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P)

99,8%

99,9%

9 400,00 zł

11 807,64 zł

153,75 zł

21 361,39 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -30%

99,8%

99,9%

10 800,00 zł

11 107,95 zł

153,75 zł

22 061,70 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) -10%

99,8%

99,9%

9 400,00 zł

12 188,45 zł

153,75 zł

21 742,20 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +10%

99,8%

99,9%

8 700,00 zł

12 070,80 zł

153,75 zł

20 924,55 zł

WYK

EWP (D) -30%

EWP (P) +30%

99,8%

99,9%

8 700,00 zł

13 364,93 zł

153,75 zł

22 218,68 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P)

100,0%

100,0%

8 600,00 zł

13 168,16 zł

- zł

21 768,16 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -30%

100,0%

100,0%

10 000,00 zł

12 620,52 zł

- zł

22 620,52 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) -10%

100,0%

100,0%

8 600,00 zł

13 037,47 zł

- zł

21 637,47 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +10%

100,0%

100,0%

7 900,00 zł

13 970,95 zł

- zł

21 870,95 zł

WYK

EWP (D) -10%

EWP (P) +30%

100,0%

100,0%

7 900,00 zł

15 336,95 zł

- zł

23 236,95 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P)

99,8%

99,6%

7 800,00 zł

15 798,90 zł

656,25 zł

24 255,15 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -30%

99,8%

99,6%

9 900,00 zł

13 851,04 zł

656,25 zł

24 407,29 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) -10%

99,8%

99,6%

8 500,00 zł

14 650,72 zł

656,25 zł

23 806,97 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +10%

99,8%

99,6%

7 800,00 zł

15 711,78 zł

656,25 zł

24 168,03 zł

WYK

EWP (D) +10%

EWP (P) +30%

99,8%

99,6%

7 100,00 zł

16 763,50 zł

656,25 zł

24 519,75 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P)

100,0%

98,7%

7 000,00 zł

17 243,32 zł

1 957,50 zł

26 200,82 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -30%

100,0%

98,7%

8 400,00 zł

15 314,34 zł

1 957,50 zł

25 671,84 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) -10%

100,0%

98,7%

7 000,00 zł

16 168,83 zł

1 957,50 zł

25 126,33 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +10%

100,0%

98,7%

6 300,00 zł

15 916,95 zł

1 957,50 zł

24 174,45 zł

WYK

EWP (D) +30%

EWP (P) +30%

100,0%

98,7%

6 300,00 zł

18 387,96 zł

1 957,50 zł

26 645,46 zł

WYK

BUFOR

BUFOR

100,0%

98,3%

250 600,00 zł

7 054,29 zł

2 472,50 zł

260 126,79 zł

Źródło: opracowanie własne
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Wstępna, wizualna percepcja wyników uwidacznia pewne osobliwości w rozkładzie
wartości parametrów i to zarówno na poziomie indywidualnym (dystrybutor, producent) jak i

na poziomie grupy (cały łańcuch dostaw). W związku z powyższym w kolejnym 3 rozdziale
przeprowadzona zostanie analiza wyników w celu wychwycenia zależności istotnych ze

statystycznego punktu widzenia. W analizie tej pomięte zostaną symulacje przeprowadzone dla
warunków funkcjonowania systemu przeglądu okresowego z czasem przeglądu jednego dnia

(warunki odpowiadającej uzupełnianiu zapasu do określonej wielkości bufora). Koszty tego
systemu w zamodelowanych warunkach są wielokrotnie wyższe (ok. 10-krotnie) od systemy

przeglądu ciągłego z przyjętymi wielkościami partii dostawy.
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6. Analiza wyników symulacji modeli przepływu materiałowego
6.1. Metodyka analizy wyników

Analizę wyników podzielono na dwie części dotyczącą kosztów przepływu
materiałowego w łańcuchu dostaw oraz poziomu obsługi klienta. W analizie wyników
wykorzystano takie metody jak:
■

graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów Interval plot,

■

testowanie hipotez statystycznych za pomocą metody ANOVA,

■

porównywanie wyników parami metodą Tukeya,

■

analiza korelacji z wykorzystaniem metody Pearsona.

Analizę wyników kosztowych prowadzono w trzech perspektywach:
■

rozkładu empirycznego - normalny i wykładniczy,

■

partnera łańcucha dostaw - producenta i dystrybutora,

■

kosztów - całkowitych i wybranego partnera w łańcuchu dostaw.

Szczegółowe wykorzystanie metod statystycznych w poszczególnych perspektywach

przedstawiono na rysunku 6.1. Testowanie hipotez metodą ANOVA zaznaczono szarym
kolorem z uwagi na opcjonalne wykorzystanie tej metody. W przypadku gdy wyniki nie różniły

się między sobą lub była zbyt mała liczba różniących się obserwacji nie przeprowadzano
analizy.
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PERSPEKTYWA ROZKŁADU
EMPIRYCZNEGO POPYTU

ROZKŁAD
NORMALNY

ROZKŁAD
WYKŁADNICZY

Rysunek 6.1. Metodyka analizy kosztów
Źródło: opracowanie własne

Analizę wyników dotyczących poziomu obsługi klienta prowadzono także w trzech
perspektywach:
■

rozkładu empirycznego - normalny i wykładniczy,

■

partnera łańcucha dostaw - producenta i dystrybutora,

■

perspektywy zasięgu opomiarowania - inaczej użytego sposobu obliczania
poziomu obsługi klienta - jako poziomu średniego dla całego łańcucha oraz
poziomu obsługi na ostatnim ogniwie.

Szczegółowe wykorzystanie metod statystycznych w poszczególnych perspektywach

przedstawiono na rysunku 6.2. Dodatkowo w przypadku analiz uzyskanych poziomów obsługi
klienta zbadano również zależności pomiędzy kosztem przepływu materiałowego a
osiągniętym poziomem obsługi klienta. Podobnie jak w przypadku analizy wyników

kosztowych testowanie hipotez zaznaczono kolorem szarym jako metodę występującą

opcjonalnie.
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PERSPEKTYWA ROZKŁADU
EMPIRYCZNEGO POPYTU
ROZKŁAD
NORMALNY

ROZKŁAD
WYKŁADNICZY

Badanie wpływu rozkładu empirycznego popytu na poziom obsługi
klienta
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Rysunek 6.2. Metodyka analizy poziomu obsługi klienta
Źródło: opracowanie własne

Realizację przedstawionych metodyk zaprezentowano szczegółowo w rozdziałach 6.2.

oraz 6.3.
6.2. Analiza ogólna rozkładów popytu - normalnego i wykładniczego

Punkt wyjścia analiz stanowiło porównanie za sobą obu rozkładów: normalnego i

wykładniczego. Celem tej analizy było poznanie odpowiedzi na następujące pytanie: czy dany
rozkład popytu ma wpływ na uzyskane wyniki? Analizę przeprowadzono bazując na mierze
wartości średnich kosztów całkowitych ogółem - średnich kosztów całkowitych producenta i

dystrybutora KC (P + D). Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 6.3.
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Interval Plot of KC (P+D)
95% CI for the Mean
24000

23000

Q

+

Ł 22000
U

21000

20000

WYK

NOR

Rozkład
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 6.3. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla rozkładów popytu:

normalnego i wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 6.3. widać, że wyniki dla obu rozkładów różnią się. W celu potwierdzenia
różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami rozkładów przeprowadzono porównywanie ich

metodą Tukeya - rysunek 6.4.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Rozkład
WYK
NOR

N
25
25

Mean
23296
21122

Grouping
A
B

Rysunek 6.4. Porównanie rozkładów popytu metodą Tukeya dla średnich wartości

miary KC (P + D)
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 6.4. faktycznie oba rozkłady tworzą dwie wyraźnie odrębne grupy wyników
- w każdym przypadku występują istotne ze statystycznego punktu widzenia różnice wartości
średnich kosztów ogółem dla czynnika rodzaj popytu. Metoda Tukeya w 100% potwierdziła po

pierwsze konieczność rozróżnienia dwóch rodzajów zbioru wyników (średnie wartości kosztów

ogółem), a po drugie wykazała jednocześnie istnienie różnic pomiędzy poszczególnymi
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zbiorami wyników (różne wartości średnich wartości kosztów ogółem, które determinowane są

danym rozkładem popytu - normalny albo wykładniczy). W związku z tym dalsza szczegółowa

analiza wyników będzie prowadzona następnie odrębnie dla rozkładu normalnego i odrębnie
dla rozkłady wykładniczego.

6.3. Analiza szczegółowa rozkładu normalnego popytu - perspektywa kosztów

całkowitych funkcjonowania łańcucha dostaw
Analiza szczegółowa rozkładu normalnego popytu będzie prowadzona z punktu

widzenia pięciu różnych stanów wielkości partii (partia bazowa, partie różniące się o +/- 10%,

partie różniące się o +/- 30%). Miarą według której będzie prowadzone ocena będzie wartość
średnich kosztów. Przedstawione rysunki prezentują układ wyników z perspektywy

dystrybutora w ujęciu wyników całego łańcucha dostaw (rysunek 6.5.) oraz w ujęciu samego
dystrybutora (rysunek 6.6.).

Interval Plot of KC (P+D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.5. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów
wielkości partii u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne
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Interval Plot of KC (D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.6. Porównanie średnich wartości miary KC (D) dla różnych stanów wielkości

partii u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Porównując wyniki z rysunków 6.5. i 6.6. uwagę zwracają stany wielkości partii EWP

(D): - 30% i +10%. W pierwszym przypadku niższe (jednocześnie najniższe ze wszystkich

pięciu stanów) koszty funkcjonowania całego łańcucha dostaw (rysunek 6.5.) są finansowo
niekorzystne dla samego dystrybutora (rysunek 6.6.). W związku z tym obniżenie wielkości
partii o 30% mimo iż jest rozwiązaniem korzystnym dla całego łańcucha dostaw, to dla
dystrybutora jest to najgorsza opcja konfiguracji przepływu materiałowego. W drugim

przypadku wyższe koszty funkcjonowania całego łańcucha dostaw (rysunek 6.5.) są bardziej

korzystne dla samego dystrybutora (rysunek 6.6.). W związku z tym podwyższenie wielkości
partii o 10% mimo iż jest rozwiązaniem nieco bardziej niekorzystnym dla całego łańcucha

dostaw, to dla dystrybutora jest to najlepsza opcja konfiguracji przepływu materiałowego.
Takie samo porównanie przedstawiono dalej dla perspektywy producenta - ujęcie
wyników całego łańcucha dostaw (rysunek 6.7.) oraz ujęcie samego producenta (rysunek 6.8.).
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Interval Plot of KC (P+D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.7. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów
wielkości partii u producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Interval Plot of KC (P)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.8. Porównanie średnich wartości miary KC (P) dla różnych stanów wielkości

partii u producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne
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Porównując wyniki z rysunków 6.7. i 6.8. uwagę zwraca podobny rozkład wyników w

kosztach funkcjonowania całego łańcucha dostaw (rysunek 6.7.) jak i w kosztach działania
producenta (rysunek 6.8.). Z perspektywy producenta nie obserwuje się różnic w rozkładzie

wyników.
Zestawiając ze sobą pary rysunków 6.5. i 6.6. z parą rysunków 6.7. i 6.8. można

wysunąć wniosek, że o wynikach kosztowych łańcucha dostaw decyduje realizacja przepływu
materiałowego w obszarze dystrybutora (decyduje nie producent tylko dystrybutor).

W dalszej części tego punku postanowiono dokonać bardziej wyczerpujących analiz.

Badając istotność statystyczną różnic pomiędzy kosztami całkowitymi przepływu materiału w
łańcuchu dostaw dla różnych wielkości partii wielkości partii dostawy dostarczanej do

dystrybutora zdecydowano o przeprowadzeniu analizy metodą ANOVA. Postawiono parę
hipotez statystycznych:

H0: wartości KC (P+D) równe dla wszystkich wielkości partii dostawy do dystrybutora
H1: wartość KC (P+D) dla przynajmniej jednej wartości partii dostawy do dystrybutora
różni się od wartości dla pozostałych wielkości partii dostawy

Wartość

wskaźnika

P-Value

dla testu

powyższych

hipotez

statystycznych

przeprowadzonego metodą ANOVA wyniosła poniżej 0,001 (przyjęty poziom istotności 0,05)
co oznacza, że uzasadnione jest odrzucenie hipotezy 0 na rzecz hipotezy alternatywnej. Zmiana

kosztu całkowitego nie jest więc dziełem przypadku a wpływ na jej wartość ma wielkość partii

dostawy do dystrybutora. Z pozycji dystrybutora można zatem wnioskować, że pewne stany
wielkości partii mają istotny wpływ na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta i
dystrybutora w łańcuchu dostaw. Uzupełnieniem powyższej analizy było przeprowadzenie

porównywania wyników parami metodą Tukeya. Rezultaty analizy przedstawiono na rysunku
6.9.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Dystrybutor
EWP (D) +30%
EWP (D) +10%
EWP (D)
EWP (D) -10%
EWP (D) -30%

N
5
5
5
5
5

Mean
23688
21038
20649
20507
19728

Grouping
A
B
B C
B C
C

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.9. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P + D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne
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Jak wynika z rysunku 3.X. w porównywaniu parami metodą Tukey wyróżniono 3 grupy
wyników: EWP (D) +30%, EWP (D) +10% oraz EWP (D) -30%.

W przypadku miary koszty całkowite dystrybutora (pozycja dystrybutora) nie ybło

możliwości przeprowadzenia testowania hipotez statystycznych metodą ANOVA z uwagi na
zbyt małą liczbę wyników w każdej z grup. Wartość kosztu dystrybutora jest wyłącznie zależna

od wielkości partii do niech dostarczane w związku z czym koszty dla wydzielonych wielkości
partii są zawsze takie same. To z kolei nie pozwala na obliczenie wartości miar statystycznych
niezbędnych do przeprowadzenia analizy ANOVA. Dla uproszczenia zjawisko to w dalszej

części aportu będzie określane jako „zbyt mała liczba różniących się obserwacji”.

Przeprowadzono jedynie porównywanie parami wyników metodą Tukeya.

Wyniki

porównywania zaprezentowano na rysunku 6.10.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Dystrybutor
EWP (D) -30%
EWP (D) + 30%
EWP (D) -10%
EWP (D)
EWP (D) + 10%

N
5
5
5
5
5

Mean
8197
7993
7690
7659
7574

Grouping
A
B
C
D

E

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.10. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji dystrybutora można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii ma

istotny wpływ na wartość poziomu kosztów całkowitych dystrybutora w łańcuchu dostaw.
Czynnik wielkości partii dostawy do dystrybutora jest jedynym czynnikiem wpływającym na
wartość kosztu tego ogniwa łańcucha dostaw.

W przypadku miary koszty całkowite producenta i dystrybutora (pozycja producenta)
nie istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy danymi parami stanów wielkości partii

(rysunek 6.11.).
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) -30%
EWP (P) -10%
EWP (P) + 30%
EWP (P) + 10%
EWP (P)

N
5
5
5
5
5

Mean
21489
21366
21198
20895
20661

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.11. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P + D) z pozycji producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji producenta można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii nie ma
istotnego wpływu na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta i dystrybutora w

łańcuchu dostaw. Skoro nie ma statystycznych różnic, zatem nie ma miejsca na weryfikację
hipotez statystycznych.

W przypadku miary koszty całkowite producenta (pozycja producenta) nie istnieją

statystycznie istotne różnice pomiędzy danymi parami stanów wielkości partii (rysunek 6.12.).

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) -30%
EWP (P) -10%
EWP (P) + 30%
EWP (P) + 10%
EWP (P)

N
5
5
5
5
5

Mean
13666
13544
13376
13073
12839

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.12. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P) z pozycji producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji producenta można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii nie ma
istotnego wpływu na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta w łańcuchu dostaw.
Skoro nie ma statystycznych różnic, zatem nie ma miejsca na weryfikację hipotez

statystycznych.

6.4. Analiza szczegółowa rozkładu normalnego popytu - perspektywa poziomu

obsługi klienta w łańcuchu dostaw
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W przypadku rozkładu normalnego w odniesieniu do miary SIR1 (obsługa łańcucha

dostaw z perspektywy klienta - wynik na ostatnim, najbliższym klientowi ogniwie,
dystrybutorze) uzyskano w każdym przypadku poziom 100%. W takiej sytuacji żadne różnice

nie występują - nie ma potrzeby dalszego badania.

Natomiast w przypadku rozkładu normalnego w odniesieniu do miary SIR2 (obsługa

łańcucha dostaw z perspektywy jego funkcjonowania - średni poziom obsługi klienta z
poszczególnych ogniw, producenta i dystrybutora) obserwuje się różnice w rozkładzie
wyników. Za intersujące uznano zbadanie korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi

funkcjonowania łańcucha dostaw (nakłady) a poziomem obsługi klienta (efekty).

Correlation: SIR2; KC (P+D)
Pearson correlation of SIR2 and KC (P+D) = -0,890
P-Value = 0,000

Rysunek 6.13. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha
dostaw KC (P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR2 - efekt w warunkach
rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Analizując zaprezentowaną na rysunku 6.13. wartość wskaźnika P-Value można
zauważyć, że jest ona mniejsza od założonego poziomu istotności (0,05). Oznacza to, że istnieją

związki pomiędzy poszczególnymi parametrami oceny łańcucha dostaw. Związki te są

odwrotnie proporcjonalne co oznacza, ze wraz ze wzrostem kosztów całkowitych przepływu
materiałowego w łańcuchu dostaw średni poziom obsługi klienta w całym łańcuchu spada.
Związki te zostaną dalej przeanalizowane bardziej szczegółowo.
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Interval Plot of SIR2 vs Dystrybutor
95% CI for the Mean

Rysunek 6.14. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości

partii u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.14. ukazuje z perspektywy dystrybutora dość dyskusyjną zależność: im
wyższy koszt łańcucha dostaw (utożsamiany z przepływem większej partii materiałowej), tym
poziom obsługi klienta jest niższy. Autorzy stoją na stanowisku, iż ten wynik badań należy

tłumaczyć w następujący sposób: większe koszty działania wcale nie muszą gwarantować
wyższego poziomu obsługi klienta (możliwość korelacji ujemnej).

Nie ma możliwości weryfikacji hipotezy statystycznej równościowej (o równości lub
różności wartości poziomu obsługi klienta dla poszczególnych wielkości partii dostawy do

dystrybutora z uwagi na zbyt małą liczbę różniących się obserwacji. Przeprowadzono jedynie

porównywanie parami metodą Tukeya dla miary SIR2. Wyniki tej analizy u dystrybutora

świadczą o istnieniu statystycznie istotnych różnic pomiędzy wszystkimi parami stanów
wielkości partii (rysunek 6.15.).
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Dystrybutor
EWP (D) -30%
EWP (D) -10%
EWP (D)
EWP (D) +10%
EWP (D) +30%

N
5
5
5
5
5

Mean
1,000
1,000
1,000
0,9980
0,9871

Grouping
A
B
C
D

E

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.15. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary SIR2 u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.15. ukazuje z perspektywy producenta liniową, stałą zależność pomiędzy
poziomem obsługi klienta a wielkością partii przepływu materiałowego. Obserwacje

uzyskanych wyników ukazują brak zróżnicowania poszczególnych wartości.

Interval Plot of SIR2 vs Producent
95% CI for the Mean

Rysunek 6.16. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości

partii u producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne
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Przy zależności liniowej przedstawionej na rysunku 6.16. nie ma sensu weryfikować
hipotezy statystycznej. Jej wyniki jest z góry wiadomy - wielkość partii dostawy do producenta

nie wpływa na poziom obsugi klienta w łańcuchu dostaw (SIR2). Potwierdzeniem tej

obserwacji są wyniki przeprowadzonej analizy porównywania parami metodą Tukeya rysunek
6.17.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) +30%
EWP (P) +10%
EWP (P) -30%
EWP (P) -10%
EWP (P)

N
5
5
5
5
5

Mean
0,99703
0,99703
0,99703
0,99703
0,99703

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.17. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary SIR2 u producenta w warunkach rozkładu normalnego
Źródło: opracowanie własne

Zatem ze statystycznego punktu widzenia wyniki różnych wielkości partii przepływu
materiałowego tworzą jeden zbiór, w którym powiela się ta sama wartość liczbowa. Tym

samym wielkość partii dostawy do producenta nie wpływa na poziom obsługi klienta w
łańcuchu dostaw.

6.5. Analiza szczegółowa rozkładu wykładniczego popytu - perspektywa kosztów

całkowitych funkcjonowania łańcucha dostaw
Analiza szczegółowa rozkładu wykładniczego popytu będzie prowadzona z punktu

widzenia pięciu różnych stanów wielkości partii (partia bazowa, partie różniące się o +/- 10%,

partie różniące się o +/- 30%). Miarą według której będzie prowadzone ocena będzie wartość

średnich kosztów. Przedstawione rysunki prezentują układ wyników z perspektywy

dystrybutora w ujęciu wyników całego łańcucha dostaw (rysunek 6.18.) oraz w ujęciu samego
dystrybutora (rysunek 6.19.).
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Interval Plot of KC (P+D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.18. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów

wielkości partii u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Interval Plot of KC (D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.19. Porównanie średnich wartości miary KC (D) dla różnych stanów

wielkości partii u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne
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Porównując wyniki z rysunków 6.18. i 6.19. uwagę zwracają środkowe stany wielkości

partii EWP (D): - 10%, - 30%, + 10% i + 30%. W tym przypadku koszty funkcjonowania
całego łańcucha dostaw (rysunek 3.18.) zachowują się odwrotnie w stosunku do kosztów
funkcjonowania samego dystrybutora (rysunek 6.19.). W związku z tym obniżenie wielkości

partii obserwowane jako rozwiązanie korzystne dla całego łańcucha dostaw, jest w tych

przypadkach dla dystrybutora gorszą opcją realizacji przepływu materiałowego, podczas gdy
podwyższanie wielkości partii obserwowane jako rozwiązanie niekorzystne dla całego

łańcucha dostaw, jest w tych przypadkach dla dystrybutora lepszą opcją realizacji przepływu
materiałowego.

Takie samo porównanie przedstawiono dalej dla perspektywy producenta - ujęcie
wyników całego łańcucha dostaw (rysunek 6.20.) oraz ujęcie samego producenta (rysunek

6.21.).

Interval Plot of KC (P+D)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.20. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów

wielkości partii u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne
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Interval Plot of KC (P)
95% CI for the Mean

Rysunek 6.21. Porównanie średnich wartości miary KC (P) dla różnych stanów
wielkości partii u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Porównując wyniki z rysunków 6.20. i 6.21. uwagę zwraca podobny rozkład wyników

w kosztach funkcjonowania całego łańcucha dostaw (rysunek 6.20.) jak i w kosztach działania
producenta (rysunek 6.21.). Z perspektywy producenta nie obserwuje się różnic w rozkładzie

wyników.
Zestawiając ze sobą pary rysunków 6.18. i 6.19. z parą rysunków 6.20. i 6.21. można

wysunąć wniosek, że o wynikach kosztowych łańcucha dostaw decyduje realizacja przepływu
materiałowego w obszarze dystrybutora (decyduje nie producent tylko dystrybutor).

W dalszej części tego punku postanowiono dokonać bardziej wyczerpujących analiz.

Badając istotność statystyczną różnic pomiędzy kosztami całkowitymi przepływu materiału w
łańcuchu dostaw dla różnych wielkości partii wielkości partii dostawy dostarczanej do

dystrybutora zdecydowano o przeprowadzeniu analizy metodą ANOVA. Postawiono parę
hipotez statystycznych:
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H0: wartości KC (P+D) równe dla wszystkich wielkości partii dostawy
do dystrybutora
H1: wartość KC (P+D) dla przynajmniej jednej wartości partii dostawy
do dystrybutora różni się od wartości dla pozostałych wielkości partii dostawy

Wartość

wskaźnika

P-Value

dla testu

powyższych

hipotez

statystycznych

przeprowadzonego metodą ANOVA wyniosła poniżej 0,001 (przyjęty poziom istotności 0,05)
co oznacza, że uzasadnione jest odrzucenie hipotezy 0 na rzecz hipotezy alternatywnej. Zmiana

kosztu całkowitego nie jest więc dziełem przypadku a wpływ na jej wartość ma wielkość partii

dostawy do dystrybutora. Z pozycji dystrybutora można zatem wnioskować, że pewne stany
wielkości partii mają istotny wpływ na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta i
dystrybutora w łańcuchu dostaw. Uzupełnieniem powyższej analizy było przeprowadzenie
porównywania wyników parami metodą Tukeya. Rezultaty analizy przedstawiono na rysunku

6.22.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Dystrybutor
EWP (D) +30%
EWP (D) +10%
EWP (D)
EWP (D) -10%
EWP (D) -30%

N
5
5
5
5
5

Mean
25564
24231
22797
22227
21662

Grouping
A
A B
B C
C
C

Means that do not: share a letter are significantly different.

Rysunek 6.22. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P + D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu

wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji dystrybutora można zatem wnioskować, że pewne stany wielkości partii mają

istotny wpływ na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta i dystrybutora w łańcuchu
dostaw Różnice dostrzec można dla dwóch skrajnych stanów EWP (D) +30% oraz EWP -30%.

Przeprowadzenie testowania hipotez dla wartości kosztów dystrybutora nie jest możliwe
z uwagi na zbyt małą liczbę różniących się obserwacji. W tym przypadku przeprowadzono

jedynie porównywania parami metodą Tukeya. Wyniki analizy przedstawiono na rysunku
6.23.
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Dystrybutor

N

Mean

Grouping
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EWP
EWP
EWP
EWP
EWP

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

-30%
+ 10%
-10%
+ 30%

5
5
5
5
5

9383
9331
9311
9156
9111

A
B

C
D

E

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.23. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji dystrybutora można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii ma

istotny wpływ na wartość poziomu kosztów całkowitych dystrybutora w łańcuchu dostaw. Jest
to jedyny czynnik wpływający na wielkość kosztu stąd prezentowane na rysunku 6.23. wyniki.

W przypadku miary koszty całkowite producenta i dystrybutora (pozycja producenta)
nie istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy danymi parami stanów wielkości partii. Nie
ma zatem potrzeby przeprowadzania analizy ANOVA. Potwierdzeniem tej obserwacji są

wyniki porównywania parami metodą Tukeya przedstawione na rysunku 6.24.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) + 30%
EWP (P) -30%
EWP (P)
EWP (P) -10%
EWP (P) + 10%

N
5
5
5
5
5

Mean
24052
23524
23304
23232
22368

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.24. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P + D) z pozycji producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji producenta można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii nie ma
istotnego wpływu na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta i dystrybutora w

łańcuchu dostaw.
W przypadku miary koszty całkowite producenta (pozycja producenta) nie istnieją

statystycznie istotne różnice pomiędzy danymi parami stanów wielkości partii. Podobnie jak w
przypadku kosztów całkowitych łańcucha (KC P+D) tak i w tym przypadku nie ma potrzeby
weryfikowania

hipotez

statystycznych.

Potwierdzeniem

tej

obserwacji

są

wyniki

porównywania parami metodą Tukeya przedstawione na rysunku 6.25.
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) +30%
EWP (P) -30%
EWP (P)
EWP (P) -10%
EWP (P) +10%

N
5
5
5
5
5

Mean
14794
14265
14046
13974
13109

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.25. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary KC (P) z pozycji producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Z pozycji producenta można zatem wnioskować, że dany stan wielkości partii nie ma
istotnego wpływu na wartość poziomu kosztów całkowitych producenta w łańcuchu dostaw.

6.6. Analiza szczegółowa rozkładu wykładniczego popytu - perspektywa poziomu

obsługi klienta w łańcuchu dostaw

W przypadku rozkładu wykładniczego w odniesieniu do miary SIR1 (obsługa łańcucha

dostaw z perspektywy klienta - wynik na ostatnim, najbliższym klientowi ogniwie,
dystrybutorze) obserwuje się różnice w rozkładzie wyników. W związku z tym za zasadne

uznano zbadanie korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi funkcjonowania łańcucha dostaw
(nakłady) a poziomem obsługi klienta (efekty).

Correlation: KC (P+D); SIR1
Pearson correlation of KC (P+D) and SIR1 = 0,179
P-Value = 0,392

Rysunek 6.26. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha
dostaw KC (P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR1 - efekt w warunkach
rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Analizując zaprezentowaną na rysunku 6.26. wartość wskaźnika P-Value można
zauważyć, że jest ona większa od założonego poziomu istotności (0,05). Oznacza to, że nie

istnieją związki korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami oceny łańcucha dostaw.
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W przypadku rozkładu wykładniczego w odniesieniu do miary SIR2 (obsługa łańcucha

dostaw z perspektywy jego funkcjonowania - średni poziom obsługi klienta z poszczególnych

ogniw, producenta i dystrybutora) także obserwuje się różnice w rozkładzie wyników. Również
w tym przypadku za intersujące uznano zbadanie korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi
funkcjonowania łańcucha dostaw (nakłady) a poziomem obsługi klienta (efekty).

Correlation: KC (P+D); SIR2
Pearson correlation of KC (P+D) and SIR2 = -0,815
P-Value = 0,000

Rysunek 6.27. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha
dostaw KC (P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR2 - efekt w warunkach
rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Analizując zaprezentowaną na rysunku 6.27. wartość wskaźnika P-Value można
zauważyć, że jest ona mniejsza od założonego poziomu istotności (0,05). Oznacza to, że istnieją

związki pomiędzy poszczególnymi parametrami oceny łańcucha dostaw. Związek ten jest

ujemny co świadczy o relacji odwrotnie proporcjonalnej - im wyższy koszt przepływu
materiałowego tym niższy poziom obsługi klienta. Zjawisko to zostanie dalej przeanalizowane

bardziej szczegółowo.
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Interval Plot of SIR2 vs Dystrybutor
95% CI for the Mean

Rysunek 6.28. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości

partii u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.28. ukazuje z perspektywy dystrybutora dość dyskusyjną zależność: im
wyższy koszt łańcucha dostaw (utożsamiany z przepływem większej partii materiałowej), tym
poziom obsługi klienta jest niższy. Autorzy stoją na stanowisku, iż ten wynik badań należy

tłumaczyć w następujący sposób: większe koszty działania wcale nie muszą gwarantować
wyższego poziomu obsługi klienta (możliwość korelacji ujemnej). Pewną osobliwością zagadką pozostaje wynik uzyskany dla najniższej możliwej wielkości partii (EWP D - 30%).

Przeprowadzona następnie analiza porównywania parami metodą Tukeya dla miary

SIR2 u dystrybutora świadczy o istnieniu statystycznie istotnych różnic pomiędzy wszystkimi
parami stanów wielkości partii (rysunek 6.29.). w tym przypadku nie ma możliwości
weryfikacji hipotez metodą ANOVA z uwagi na zbyt małą liczbę różniących się obserwacji.
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Dystrybutor
EWP (D) -10%
EWP (D)
EWP (D) -30%
EWP (D) +10%
EWP (D) +30%

N
5
5
5
5
5

Mean
1,000
1,000
0,9992
0,9957
0,9871

Grouping
A
B
C
D

E

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.29. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary SIR2 u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wynikami porównywania parami metodą Tukeya wartość poziomu obsługi
klienta dla każdej z wielkości partii dostawy do dystrybutora stanowi inną grupę czyli różnią

się od siebie. Wyniki te jednak nie są istotne statystycznie z uwagi na wspomnianą już zbyt
małą liczbę różniących się obserwacji.

Rysunek 6.30. ukazuje z perspektywy producenta liniową, stałą zależność pomiędzy
poziomem obsługi klienta a wielkością partii przepływu materiałowego. Obserwacje

uzyskanych wyników ukazują brak zróżnicowania poszczególnych wartości.
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Interval Plot of SIR2 vs Producent
95% CI for the Mean

Rysunek 6.30. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości

partii u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

W przypadku producenta przeprowadzona dalej analiza porównywania parami metodą

Tuckeya dla miary SIR2 u producenta świadczy o braku istnieniu statystycznie istotnych różnic
pomiędzy wszystkimi parami stanów wielkości partii (rysunek 6.31.). Tym samym weryfikacja

hipotez statystycznych metodą ANOVA nie była uzasadniona.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Producent
EWP (P) +30%
EWP (P) +10%
EWP (P) -30%
EWP (P) -10%
EWP (P)

N
5
5
5
5
5

Mean
0,99640
0,99640
0,99640
0,99640
0,99640

Grouping
A
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.

Rysunek 6.31. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich

wartości miary SIR2 u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego
Źródło: opracowanie własne

Zatem ze statystycznego punktu widzenia wyniki różnych wielkości partii przepływu

materiałowego tworzą jeden zbiór, w którym powiela się ta sama wartość liczbowa.
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7. Model badawczy
7.1. Struktura modelu

Struktura sieci dystrybucji zbudowana została z trzech typów podmiotów. Ilość
podmiotów każdego typu w sieci jest dowolna (zależna od potrzeb modelowanej sieci). Takie

modułowe rozwiązanie pozwala na rozbudowę sieci w dalszych pracach badawczych.
Rozbudowa sieci w ramach rozwiązania modułowego związana jest z powieleniem ogniw

danego typu i powiązaniem ich z pozostałymi ogniwami za pomocą przepływu materiałowego.

W sieci wyróżniono następujące typy podmiotów:
■

dystrybutora - otrzymującego towary od producent i odpowiedzialnego za ich
przekazanie do hurtowników,

■

hurtownika - nabywającego towary od dystrybutora i dostarczającego je do sieci
sklepów,

■

sklep (detalistę) - zaopatrującego się u hurtownika i realizującego zamówienia

klientów.

W modelu funkcjonują jeszcze dwa typy obiektów nie stanowiące jednak przedmiotu
badań:
■

klient - odpowiedzialny za generowanie popytu oraz zamawianie towarów ze sklepów.

Klient jako obiekt modelu nie posiada swoich własnych parametrów;
■

producent - odpowiedzialny za dostarczanie wyrobów gotowych do dystrybutora.
Producent w modelu posiada system uzupełniania zapasu wyrobu gotowego w jego

magazynie. Proces produkcyjny został jedynie odzwierciedlony parametrycznie (jako

czas odnowienia zapasu wyrobu gotowego). Procesy zaopatrzeniowe producenta

zostały w modelu pominięte126.

S chematyczne ujęcie struktury łańcucha dostaw przedstawiono na rysunku 7.1.

Zaznaczono na nim jedynie przepływy materiałowe, ponieważ ich struktura jest niezależna

126 Wynika to z przyjętego założenia zgodnie, z którym to sieć dystrybucji odpowiada w większym stopniu
za efektywność przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. Założenie to wynika i zostało szerzej opisane
we wprowadzeniu do niniejszego raportu.
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od przyjętego scenariusza symulacyjnego. Przepływ informacyjny jest uzależniony
od scenariusza informacyjnego. Przepływu pieniężnego nie badano w opracowanym modelu.
Przepływ
materiałowy

Przepływ
materiałowy

Przepływ
materiałowy

Producent™ Dystrybutor ■

Hurtownia

■

Przepływ
materiałowy

Sklep

K^nci
(konsumenci)

Rysunek 7.1. Struktura modelu badawczego
Źródło: opracowanie własne

Proces realizowany przez klienta to nieskomplikowane rozwiązanie, które polega na
wydaniu klientowi zamawianej ilości towaru. W warunkach kiedy jest to niemożliwe (sklep nie
posiada wystarczającego zapasu) klient otrzymuje tylko tyle sztuk ile znajduje się w zapasie.

Na rysunkach od 7.2 do 7.4. przedstawiono procesy realizowane przez sklep, hurtownię

i dystrybutora. Struktura procesów w tych ogniwach jest taka sama. Każde z nich realizuje dwa
podstawowe procesy: wydania towaru swojemu klientowi oraz podejmowania decyzji o
konieczności bądź nie składania zamówienia do swojego dostawcy.

Rysunek 7.2. Proces realizowany przez sklep
Źródło: opracowanie własne

111

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Wydanie

Wysł e n i e dcstawy
do sklepu

zamówienia
sklepu

od sklepu

złożenie zamówienia do dystrybutora’’

Nie

Log ¡styka
hurtowni

Tak

Zamówienie nie
jest konieczne

Wysła nie za m owi e n i a
do dystrybutora

Rysunek 7.3. Proces realizowany przez hurtownię
Źródło: opracowanie własne

Wydanie
towaru
Odbiór zamówienia Realizacja
od hurtowni
zamówienia
hurtowni

Wysłan ie dostawy
do hurtowni

Przyjęcie
dostawy

Logistyka
dystrybutora

Dostawę
d osta rezon o

Wysła n i e
do pr

Rysunek 7.4. Proces realizowany przez dystrybutora
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 7.5 przedstawiono procesy realizowane przez producenta. W przypadku
tego ogniwa struktura procesów jest nieco inna niż w trzech poprzednich ogniwach. Producent

zgodnie z założeniami modelowymi nie zaopatruje się w wyroby od swoich dostawców a
produkuje je. Tym samym proces zaopatrzenia został zastąpiony procesem produkcji. Proces
zaopatrzenia w części i surowce do produkcji nie został w modelu odzwierciedlony.
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Rysunek 7.5. Proces realizowany przez producenta
Źródło: opracowanie własne

W modelu odzwierciedlono tez proces wybory typu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego. Zgodnie z założonym w planie eksperymentu symulacyjnego typem

obliczana jest wielkość partii przepływu materiałowego pomiędzy ogniwami zamodelowanego

łańcucha dostaw. Sam proces wyboru wariantu przedstawiono na rysunku 7.6.

Rysunek 7.6. Proces wyboru typu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne
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W modelu sprawdzono siedem typów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego.
W każdym typie (zwanym także wariantem - w dokumencie słowa te to synonimy) do obliczeń
wykorzystano formułę na ekonomiczną wielkość partii. Zmieniano jedynie wartości
parametrów służących do obliczania ekonomicznej wielkości partii. Typy od 1-3 zakładają, że
każde ogniwo ma inną wielkość partii zakupowej. Typy 4-7 zakładają, że wszystkie ogniwa

mają taką samą wielkość patii zakupowej:
■

Typ 1 - ekonomiczna wielkość partii obliczana jest dla każdego ogniwa na podstawie
technicznego kosztu wytworzenia (tkw) wyrobu,

■

Typ 2 - ekonomiczna wielkość partii obliczana jest dla każdego ogniwa na podstawie

ceny zakupu towaru przez to ogniwo,
■

Typ 3 - ekonomiczna wielkość partii obliczana jest dla każdego ogniwa na podstawie

ceny zakupu towaru przez ogniwo ostatnie (najbliżej konsumenta) -sklep,
■

Typ 4 - każde ogniwo łańcucha zamawia wielkość partii zgodną z ekonomiczną

wielkością partii określoną przez producenta,
■

Typ 5 - każde ogniwo łańcucha zamawia wielkość partii zgodną z ekonomiczną

wielkością partii określoną przez dystrybutora,
■

Typ 6 - każde ogniwo łańcucha zamawia wielkość partii zgodną z ekonomiczną

wielkością partii określoną przez hurtownika,
■

Typ 7 - każde ogniwo łańcucha zamawia wielkość partii zgodną z ekonomiczną

wielkością partii określoną przez ogniwo ostatnie (najbliżej konsumenta) -sklep.

Każdy z typów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego został sprawdzony

w rozmaitych warunkach łańcucha dostaw zdefiniowanych za pomocą parametrów modelu
(patrz rozdział. 7.2.) oraz zmiennych decyzyjnych (patrz rozdział. 7.3.).

7.2. Parametry modelu

Z punktu widzenia przepływu materiałowego najważniejszymi parametrami modelu są:

wielkość partii przepływu materiałowego oraz parametry sterujące odnawianiem zapasu

w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw (decydujące o tym kiedy składać zamówienie
do dostawcy). Wielkość partii przepływu materiałowego jest parametrem, którego wpływ

na przepływ materiałowych będzie badany. Aby ograniczyć ilość zmiennych przyjęto,
że paramenty systemu odnawiania zapasu nie będą stanowiły elementu planu eksperymentu
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symulacyjnego. Oczywiście ich wartości będą obliczane dynamicznie na podstawie innych
wartości zmiennych. Formuły obliczeniowe będą jednak niezmienne. Założono, że każde

z ogniw będzie wykorzystywało system uzupełniania zapasu oparty na poziomie

informacyjnym (rozwiązanie rekomendowane po 2 etapie przeprowadzonych badań). System
ten wymusza złożenie zamówienia do dostawcy kiedy zapas dysponowany w danym ogniwie

(suma zapasu w magazynie i zapasu w drodze) jest mniejsza niż obliczona wartość parametru
ZI (zapasu informacyjnego).
Formuła obliczeniowa zapasu informacyjnego w ogniwie sklep przedstawia się

następująco:

S.ZI_Sklep

S.Popyt_klienta

=

*S.LT_Sklep

+

Ceiling

(S.Wsk_bez_sklep

* S.Odchylenie_popytu_klienta * Sqrt(S.LT_Sklep) )
Formuła ta to klasyczny wzór na poziom informacyjny zapasu w systemie przeglądu

ciągłego. W przypadku 3 kolejnych ogniw (hurtownik, dystrybutor, producent) zdecydowano
o modyfikacji tej klasycznej formuły. Zapas informacyjny obliczono jako sumę dwóch
komponentów: średniego zapotrzebowania w cyklu uzupełniania zapasu (LT) zaokrąglonego
do wielkości partii dostawy lub jej wielokrotności i zapasu zabezpieczającego będącego

również wielokrotnością wielkości tej partii. W przypadku zapasu zabezpieczającego przyjęto

założenie, że wskaźnik bezpieczeństwa decydujący o ilości wielokrotności partii dostawy
w

będzie

każdym

ogniwie

wynosił

2.

Wartość

tego

wskaźnika

nazywanego

ZB_nazwa_ogniwa, nie może być interpretowana jako wskaźnik bezpieczeństwa wynikający
z własności rozkładu teoretycznego popytu. Zgodnie z przyjętymi założeniami (opisanymi

powyżej) opracowano dla każdego ogniwa formuły obliczeniowe pozwalające określać
dynamicznie wartości parametru ZI:
S.ZI_Hurtowni = Ceiling (S.LT_Hurtowania / (250 / (S.Popyt_roczny / S.EWD_Sklep
))) * S.EWD_Sklep + S.EWD_Sklep * S.ZB_Hurtownik

S.ZI_Dystrybutora = Ceiling (S.LT_Dystrybutor

/

S.EWD_Hurtownia

)))

*

S.EWD_Hurtownia

/ (250 / (S.Popyt_roczny

+

S.EWD_Hurtownia

* S.ZB_Dystrybutor

S.ZI_Producenta

/

= Ceiling (S.LT_Producent

S.EWD_Dystrybutor

)))

*

S.EWD_Dystrybutor

/ (250 / (S.Popyt_roczny

+

S.EWD_Dystrybutor

* S.ZB_Producent
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W modelu oprócz parametrów, których wartości wyliczane są dynamicznie funkcjonują

jeszcze parametry, których wartości są stałe. W tabeli 7.1. przedstawiono te parametry wraz
z wartościami oraz krótka charakterystyką.

Tabela 7.1. Parametry modelu o stałej wartości
Wartość

Parametr

100

Popyt klienta

20

Odchylenie popytu klienta

Charakterystyka
Średni dzienny popyt generowany
przez klienta
Odchylenie standardowe popytu
klienta w sztukach na dzień
Czas cyklu uzupełniania zapasu
przez sklep w dniach
Czas cyklu uzupełniania zapasu
przez hurtownię w dniach
Czas cyklu uzupełniania zapasu
przez dystrybutora w dniach

LT Sklep

2

LT Hurtownia

5

LT Dystrybutor

10

LT Producent

15 Czas cyklu produkcyjnego w dniach

Zapas Sklepu

1000 Zapas początkowy w sklepie

Zapas Hutrowni

2000 Zapas początkowy w hurtowni

Zapas Dystrybutora

2500 Zapas początkowy dystrybutora

Zapas Producenta

3000 Zapas początkowy u poducenta
Źródło: opracowanie własne

Parametry, których wartości początkowe zmieniły się w symulacjach zgodnie

z przyjętymi założeniami w planie eksperymentu symulacyjnego nazwano zmiennymi

decyzyjnymi i opisano w kolejnym podrozdziale.

7.3. Scenariusze biznesowe

Scenariusze biznesowe zostały opisane poprzez zmienne decyzyjne. Zmienne decyzyjne

w modelu to parametry, których wielkości ulegają zmianie w każdej z symulacji stanowiącej
element eksperymentu symulacyjnego127. W modelu założono funkcjonowanie czterech
zmiennych decyzyjnych:
■

koszt gromadzenia zapasu (Kg) - jednostkowe koszty zamawiania, transportu raz

obsługi dostawy ,
■

współczynnik kosztu utrzymania zapasu (U) - stosunek wartości zapasu do kosztu jego

utrzymania przez okres jednego roku,

127 Wyłączono w tym przypadku oczywiście zmienność wartości danych wejściowych - popytu wynikającą
z losowania zgodnego z rozkładem normlanym przeprowadzonego dla każdej z iteracji.
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■

czas cyklu odnawiania zapasu (LT) - czas pomiędzy potrzebą złożenia zamówienia do
dostawcy a dostępnością zapasu na potrzeby realizacji zamówień klientów,

■

marża - procentowa różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

Wartości zmiennych decyzyjnych

przypisano do pięciu wariantów eksperymentu

symulacyjnego. Kryterium przydziału wartości do eksperymentu była tendencja zmian wartości

w funkcji kolejnych ogniw w przepływie materiałowym. Wartości zmiennych decyzyjnych w
poszczególnych eksperymentach symulacyjnych przedstawiono w tabelach 7.2.-7.6.

Ich

wartości liczbowe zostały przyjęte przez autorów badania na podstawie własnej wiedzy i

doświadczenia.

Tabela 7.2. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr 1
Typ
Typ
Typ
Typ

Kg [zł]
U
LT [dni]
marża

Sklep
Hurtownia Dystrybutor Producent
500
750
1000
1250
0,15
0,25
0,1
0,2
2
4
6
8
0,15
0,25
0,1
0,2
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7.3. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr 2
Typ
Typ
Typ
Typ

Kg [zł]
U
LT [dni]
marża

Sklep
Hurtownia Dystrybutor Producent
875
875
875
875
0,175
0,175
0,175
0,175
5
5
5
5
0,175
0,175
0,175
0,175
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7.4. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr 3
Typ
Typ
Typ
Typ

Kg [zł]
U
LT [dni]
marża

Sklep
Hurtownia Dystrybutor Producent
1250
1000
750
500
0,25
0,15
0,2
0,1
8
6
4
2
0,25
0,15
0,2
0,1
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7.5. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr 4
Typ
Typ
Typ
Typ

Kg [zł]
U
LT [dni]
marża

Sklep
Hurtownia Dystrybutor Producent
1250
1000
500
750
0,25
0,15
0,2
0,1
8
6
2
4
0,25
0,15
0,2
0,1
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7.6. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr 5
Typ
Typ
Typ
Typ

Kg [zł]
U
LT [dni]
marża

Sklep
Hurtownia Dystrybutor Producent
1000
1250
750
500
0,25
0,15
0,2
0,1
6
8
4
2
0,25
0,15
0,1
0,2
Źródło: opracowanie własne

W celu lepszego zobrazowania różnic pomiędzy poszczególnymi eksperymentami
symulacyjnymi obliczono indeks wartości zmiennych decyzyjnych dla każdego ogniwa

w każdym eksperymencie. Indeks to wartość średnia wszystkich zmiennych decyzyjnych dla

każdego z ogniw. Indeks ten nie ma żadnej wartości analitycznej. Służy jedynie lepszemu
zobrazowaniu tendencji zmian wartości zmiennych decyzyjnych w poszczególnych
eksperymentach. Wartości indeksów przedstawiono na wykresie zamieszczonym na rysunku

7.7.

Rysunek 7.7. Wartości indeksu zmiennych decyzyjnych w poszczególnych

eksperymentach symulacyjnych
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione w tabelach 7.2. - 7.6. wartości parametrów zostały przypisane zmiennym
decyzyjnym w poszczególnych scenariuszach symulacyjnych. Analizę wyników wszystkich
scenariuszy symulacyjnych przedstawiono w rozdziale 2 tego raportu.
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7.4. Miary wyników

Wyniki przepływu materiałowego w zamodelowanym fragmencie łańcucha dostaw

opisano za pomocą zestawu wskaźników, w skład którego weszły zarówno wskaźniki
operacyjne jak i finansowe. Poniżej przedstawiono wszystkie mierniki i wskaźniki, których
wartości posłużą do analizy efektywności przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw:
■

Poziomu obsługi klienta (POK) dla poszczególnych ogniw - rozumianego jako
stosunek ilości zrealizowanych do zamówionych:

o poziom obsługi klienta producenta,
o poziom obsługi klienta dystrybutora,
o poziom obsługi klienta hurtownika,
o poziom obsługi klienta sklepu.
■

Poziomu obsługi klienta dla całego łańcucha dostaw - rozumianego jako suma ilości

zrealizowanych do zamówionych w całym łańcuchu dostaw.
■

Koszty uzupełniania zapasu przez poszczególne ogniwa rozumiane jako suma kosztów

zamawiania, transportu oraz obsługi dostaw:

ZKUzZ = ld-ku
Id — liczba zamówień do dostawcy (liczba dostaw od dostawcy)
ku — średnia koszt zmienny jednego zamówienia do dostawcy (jednej dostawy od dostawcy)

o koszty uzupełniania zapasu przez producenta,
o koszty uzupełniania zapasu przez dystrybutora,
o koszty uzupełniania zapasu przez hurtownika,
o koszty uzupełniania zapasu przez sklep (detalistę).

■

Koszty utrzymania zapasu liczone na podstawie wartości zapasu towarów (w przypadku

producenta wyrobu gotowego) oraz współczynnika kosztu utrzymania zapasu:
ZKUtZ = c • Z • p0
c — cena jednostkowa zakupu
Z — zapas średni ilościowo

p0 — współczynnik kosztu utzrymania zapasu

o koszty utrzymania zapasu u producenta,
o koszty utrzymania zapasu u dystrybutora,
o koszty utrzymania zapasu u hurtownika,
o koszty utrzymania zapasu w sklepie.
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■

Koszty braków rozumiany jako koszt utraconej marży sprzedaży:

ZKBZ = NB • kbz
NB — liczba braków w okresie
kbz — koszt braku jednej jednostki

o koszty braku zapasu u producenta,
o koszty braku zapasu u dystrybutora,
o koszty braku zapasu u hurtownika,
o koszty braku zapasu w sklepie.

■

Koszty całkowite przepływu materiałowego - stanowiące sumę kosztów uzupełniania,

utrzymania oraz braku zapasu:
ZKCZ = ZKUzZ + ZKUtZ + ZKBZ

ZKUzZ — zmienne koszty uzupełniania zapasu

ZKUtZ — zmienne koszty utrzymania zapasu
ZKBZ — zmienne koszty braku zapasu
o koszty całkowite przepływu materiałowego u producenta,
o koszty całkowite przepływu materiałowego u dystrybutora,
o koszty całkowite przepływu materiałowego u hurtownika,
o koszty całkowite przepływu materiałowego w sklepie (detalisty).

Wartości przedstawionych powyżej mierników i wskaźników w każdym ze scenariuszy
symulacyjnych poddane zostaną analizie. Wnioskowani na temat przepływu materiałowego
przeprowadzone zostaną na podstawie poziomu obsługi klienta oraz kosztu całkowitego.
Wyniki analizy przedstawiono w rozdziale 8.
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8. Analiza wyników symulacji modeli przepływu materiałowego
8.1. Metodyka analizy wyników

Realizacja eksperymentu symulacyjnego pozwoliła na zebranie 21 875 zestawów
wyników (miary wyników przedstawiono w rozdziale 7.4). Liczba symulacji wynikała ze

struktury eksperymentu symulacyjnego, w skład którego wchodziły:
■

1 czynnik (wariant obliczania wielkości partii przepływu materiałowego:
Typ_EWD) przyjmujący 7 stanów,

■

4 czynniki (zmienne decyzyjne: Typ_kg, Typ_LT, Typ_marża, Typ_u)

przyjmujące 5 stanów każdy,
■

iteracje - założono 5 iteracji dla każdej kombinacji wartości zmiennych

W symulacji zmienną był też popyt klienta losowany na podstawie parametrów
przedstawionych w rozdziale 7.2. oraz własności rozkładu normalnego. Bliżej poszczególne

zmienne zostały opisane w rozdziałach 7.1. oraz 7.3.
Analizę wyników podzielono na trzy części (A, B, C):
■

A. Perspektywa poziomu obsługi klienta - ukierunkowana na identyfikacje
zależności pomiędzy wskaźnikami poziomu obsługi klienta (średnim dla całego

łańcucha jak i dla poszczególnych ogniw) a stanami zmiennych decyzyjnych
uwzględnionych w eksperymencie symulacyjnym;
■

B. Perspektywa kosztu przepływu materiałowego - ukierunkowana na
identyfikacje

zależności

pomiędzy

kosztem

przepływu

materiałowego

(całkowitym w łańcuchu dostaw jak i ponoszonym przez poszczególne ogniwa)

a stanami zmiennych decyzyjnych uwzględnionych w eksperymencie

symulacyjnym;
■

C. Analiza porównawcza - porównanie wyników uzyskanych w dwóch

powyższych perspektywach ukierunkowane na wskazanie wariantu obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego, która gwarantuje uzyskanie

możliwie najwyższego poziomu obsługi klienta po akceptowanym koszcie nie
wykraczającym poza średni kosztu przepływu materiałowego w łańcuchu
dostaw.

W etapach A i B analizy wydzielono trzy przekroje:
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■

ogólny - badano w niej zależności pomiędzy zagregowanymi wartościami miar
wyników dla całego łańcucha dostaw a poszczególnymi wariantami obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego,

■

ogniw łańcucha dostaw - badano w niej zależność wartości miar wyników dla

poszczególnych

wariantów

obliczania

wielkości

partii

przepływu

materiałowego wyników oddzielnie dla każdego z ogniw łańcucha dostaw,
■

zmiennych decyzyjnych - badano w niej zależność wartości miar wyników dla
poszczególnych

wariantów

obliczania

wielkości

partii

przepływu

materiałowego wyników w zależności od przyjmowanych stanów zmiennych

decyzyjnych stanowiących odzwierciedlenie scenariusza biznesowego łańcucha
dostaw.

W analizie wyników wykorzystano takie narzędzia badawcze jak:
■

graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów przedziałowych (Interval
plot),

■

porównywanie wyników parami metodą Tukey’a,

■

analiza korelacji z wykorzystaniem metody Pearsona,

■

analiza częstości występowania wyników,

■

wskaźnik korzyści (opisany szczegółowo w rozdziale 8.4.).

We wszystkich metodach i narzędziach statystycznych wymagających określenia

poziomu ufności przyjęto założenie, że wyniesie on 1-a = 95%). Graficznie opisaną metodykę
przedstawiono na rysunku 8.1.
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A. Analiza w perspektywie poziomu
obsługi klienta

B. Analiza w perspektywie kosztu
przepływu materiałowego

A.1. Analiza zależności pomiędzy średnim poziomem
obsługi klienta w łańcuchu dostaw a założonymi
wariantami obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
A.2. Analiza zależności pomiędzy poziomem obsługi
klienta oferowanym przez poszczególne ogniwa łańcucha
dostaw a założonymi wariantami obliczania wielkości
partii prz<epł
4ywu materiałowego

B. 1. Analiza zależności pomiędzy całkowitym kosztem
przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw a
założonymi wariantami obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego
B.2. Analiza zależności pomiędzy kosztem pr
materiałowego ponoszonym przez poszczególn
łańcucha dostaw a założonymi wariantami ob
wielkości partii przepływu materiałowej

A.3. Analiza zależności pomiędzy średnim poziomem
obsługi klienta w łańcuchu dostaw a stanami zmiennych
decyzyjnych reprezentuj ących scenariusze biznesowe

B.3. Analiza zależności pomiędzy całkowitym kosztem
przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw a stanami
zmiennych decyzyjnych reprezentujących scenariusze
biznesowe

Przekrój ogólny

Przekrój ogniw
łańcucha dostaw
Przekrój
zmiennych
decyzyjnych

Narzędzia badawcz e: wykres y przedz iał owe,
porównywanie parami metodą Tukey ’ a

C. Analiza porównawcza wyników w obu perspektywach
C. 1. Analiza korelacji pomiędzy przyjętymi miarami wyników dla poszczególnych ogniw i całego łańcucha
dostaw

C.2. Analiza częstości występowania poszczególnych wariantów (Typ_EWD) obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego jako wariantów najlepszych w każdej z perspektyw i przekrojów analiz

C.3. Porównanie wariantów za pomocą wskaźnika korzyści każdego z wariantów obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego w każdej z dwóch perspektyw analizy

Narzędzia badawcze: analiza korelacji metodą Pearsona, analiza częstości występowania, wskaźnik korzyści

Rysunek 8.1. Metodyka analizy wyników
Źródło: opracowanie własne

W dalszej części dokumentu opisane zostaną bliżej poszczególne elementy

przedstawionej na rysunku 8.1. metodyki. Umiejscowienie kolejnych elementów metodyki
w podrozdziałach przedstawia się następująco:
■

A.1., A.2. - rozdział 8.2.1.,

■

A.3. - rozdział 8.2.2.,

■

B.1., B.2. - rozdział 8.3.1.,

■

B.3. - rozdział 8.3.2.,

■

C.1., C.2., C.3. - rozdział 8.4..

Końcowa interpretacja wyników przedstawiona zostanie w rozdziale Wnioski.
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8.2. Analiza wyników w perspektywie operacyjnej - poziomu obsługi klienta

8.2.1. Analiza wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego

Pierwszym krokiem analizy było zbadanie wpływu zmiany metody obliczania wielkości

partii przepływu materiałowego na średni poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw. W celu
wizualizacji wyników wykorzystano wykres przedziałowy zaprezentowany na rysunku 8.2.

Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.2. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Na podstawie analizy wykresu przedziałowego zaprezentowanego na rysunku 8.2.
można wnioskować, że warianty 6 oraz 7 obliczanie wielkości partii przepływu materiałowego
charakteryzują się najwyższymi poziomami obsługi klienta. W celu sprawdzenia, czy wyniki

zaprezentowane na rysunku 8.2. różnią się od siebie w sposób istotny statystycznie
zdecydowano o wykorzystaniu narzędzia statystycznego porównywanie parami metodą
Tukey’a. Wyniki tej analizy przedstawiono na rysunku 8.3.

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
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Typ_EWD
6
7
5
2
3
4
1

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
0,994689
0,994001
0,992208
0,992034
0,991060
0,987427
0,982915

Grouping
A
A
B
B
B
C
D

Rysunek 8.3. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interpretując wyniki porównywania parami metodą Tukey’a należy wiedzieć,
że poziomy obsługi klienta różnią się dla wariantów wielkości partii (Typ_EWD) tylko

wówczas gdy przypisano im inne litery w grupowaniu. I tak wariant 6 i 7 nie różnią się od siebie

w statystycznie istotny sposób. Różnią się one jednak od wariantów 5, 2, 3. Uzupełnieniem
grupowania jest wizualizacja różnic pomiędzy wszystkimi wariantami zaprezentowana na

rysunku 8.4.
Tukey Simultaneous 95% Cis

Rysunek 8.4. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi

klienta w łańcuchu dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interpretując wyniki na rysunku 8.4. należy wskazać, że warianty, których wykres

przedziałowy przechodzi przez linię 0 nie różnią się w statystycznie istotny sposób. Widać
zatem, że nie różnią się wobec siebie warianty: 3 i 2, 5 i 2, 5 i 3, 7 i 6.
W dalszej części podrozdziału przedstawione zostaną analizy zależności pomiędzy
metodą obliczania wielkości partii przepływu materiałowego a poziomami obsługi klienta
oferowanymi przez poszczególne ogniwa. W analizach wykorzystano te same narzędzia
statystyczne i te same interpretacje wyników. Kolejność analizowanych ogniw to: producent,
dystrybutor, hurtownik oraz sklep.

Interval Plot of POK_Producent
95% CI for the Mean

Rysunek 8.5. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez producenta

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
6
7
5
2
4
3
1

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
0,998964
0,997625
0,995845
0,991723
0,989191
0,988478
0,978056

Grouping
A
A
B
C
D
D

E

Rysunek 8.6. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez

producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for POK_Producent
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
4-3
5-3
6-3
7-3
5-4
6-4
7-4
6-5
7-5
7-6

If an interval does not contain zero, the corresponding means are significantly different.

Rysunek 8.7. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi
oferowanego przez producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of POK_Dystrybutor
95% CI for the Mean

Rysunek 8.8. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez dystrybutora

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
7
6
3
2
5
4
1

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
0,993226
0,992795
0,992153
0,992016
0,985650
0,976109
0,972143

Grouping
A
A
A
A
B
C
D

Rysunek 8.9. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for POK_Dystrybutor

Rysunek 8.10. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi

klienta oferowanego przez dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości
partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of POK_Hurtownia
95% CI for the Mean
1,50

ra

1,25

g
o
1,00

o
0,75

0,50

2

1

3

4

5

6

7

Typ_EWD
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.11. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez hurtownię

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Z uwagi na brak różnic pomiędzy wynikami poziomu obsługi klienta u hurtownika

niemożliwe jest przeprowadzenie porównywania parami metodą Tukey’a.
Interval Plot of POK_Sklep
95% CI for the Mean
0,990

0,989

<u
-id
t/1 I

o

0,988

0,987
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0,985

1
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7

Typ_EWD
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.12. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez sklep

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
4
1
5
6
7
3
2

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
0,989609
0,989234
0,988675
0,987238
0,986107
0,986107
0,986107

Grouping
A
A
A B
B C
C
C
C

Rysunek 8.13. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez

sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for POK^Sklep

If an interval does not contain zero, the corresponding means are significantly different.

Rysunek 8.14. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi

klienta oferowanego przez sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Analizując powyższe wykresy oraz tabele z informacjami na temat grupowania
wyników

konieczne

wydaje

się

zestawienie

wyników

przeprowadzonych

analiz

w perspektywie poziomu obsługi klienta. Takie zestawienie przedstawiono w tabeli 8.1.
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Tabela 8.1. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Poziom obsługi klienta w ogniwie
Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego

Sklep
4 (1, 5)

Hurtownia Dystrybutor Producent
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

7 (6, 3, 2)

6 (7)

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 8.1. przedstawiono najlepsze warianty obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego (Typ_EWD) w łańcuchu dostaw pod względem kryterium poziomu obsługi
klienta (warianty o najwyższym poziomie obsługi klienta). Pola zaznaczone szarym kolorem

oznaczają, że w ramach danego ogniwa łańcucha dostaw nie można wskazać jednego wariantu,
który jest najlepszy i jednocześnie różni się w sposób statystycznie istotny od innych

wariantów. Wariant najlepszy wpisano do poszczególnych pól tabeli jako pierwszy,
w nawiasach przedstawiono warianty, które nie różnią się od niego w sposób istotny
statystycznie.

8.2.2. Analiza wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych

Powracając do dyskusji podejmowanej już przez autorów są dwie interpretacje poziomu

obsługi klienta oferowanego przez łańcuch dostaw: poprzez poziom średni poziomu obsługi
klienta (POK_SC) oraz przez poziom obsługi klienta ostatecznego (czyli poziom oferowany

przez ostatnie ogniwo - sklep, POK_Sklep). Znając wyniki symulacji możliwe jest policzenie
wskaźnika

korelacji

pomiędzy

tymi

miarami.

Wyniki

analizy

przedstawiono

na rysunku 8.15.
Correlation: POK_Sklep; POK_SC
Pearson correlation of POK_Sklep and POK_SC = 0,461
P-Value = 0,000

Rysunek 8.15. Wyniki badania korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta

oferowanym przez sklep a średnim poziomem obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Wartość wskaźnika korelacji wynosi 0,461 co oznacza, że istnieje związek miedzy
wartościami tych miar. Związek ten nie jest silny ale istotny statystycznie o czym świadczy
wartość wskaźnika p-value (0,000). Z uwagi na korelację pomiędzy tymi wariantami
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w dalszej części raportu jako wiodący wskaźnik poziomu obsługi klienta określany będzie
średni poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw (POK_SC).
Zgodnie z przyjętą metodyką badania w dalszej części rozdziału przedstawiono analizę
wpływu wartości

zmiennych

decyzyjnych (reprezentujących

scenariusz biznesowy)

na poziom obsługi klienta. W toku analiz przeprowadzono dla każdego z parametrów128 zestaw
następujących analiz:
■

wykres przedziałowy (Interval plot) zależności średniego poziomu obsługi
klienta w łańcuchu dostaw od typu zmiennej decyzyjnej,

■

porównywanie parami metodą Tukey’a celem sprawdzenia czy wartości
średniego poziomu obsługi klienta dla różnych wartości zmiennych

decyzyjnych różnią się od siebie w sposób istotny statystycznie,
■

wykres przedziałowy (Interval plot) obrazujący jednocześnie zależności
średniego poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw od typu zmiennej

decyzyjnej

oraz

obliczania wielkości

od wariantu

partii

przepływu

materiałowego.

Na rysunkach 8.16. - 8.27. przedstawiono wyniki opisanych powyżej analiz.
Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean
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Typ-kg
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.16. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
128 kosztu gromadzenia (Typ_kg), marży (Typ_marza), czasu cyklu uzupełniania zapasu (Typ_LT) oraz
współczynnika kosztu utrzymania zapasu (Typ_u)
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_kg
2
1
3
5
4

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
0,992267
0,990961
0,990929
0,989918
0,989021

Grouping
A
B
B C
C D
D

Rysunek 8.17. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w

zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Typ_kg

12345

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.18. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości partii

przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.19. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_LT
3
5
4
2
1

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
0,999351
0,999206
0,996939
0,986537
0,971063

Grouping
A
A
B
C
D

Rysunek 8.20. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw

w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Typ_LT

1

2

3

4

5

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.21. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości

partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.22. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany marży
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_Marza
1
2
5
4
3

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
0,991205
0,991030
0,990451
0,990284
0,990125

Grouping
A
A B
A B
A B
B

Rysunek 8.23. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw

w zależności od typu zmiany marży
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Typ_Marza

1

2

3

4

5

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.24. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany marży oraz wariantu obliczenia wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

136

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.25. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_U
4
3
5
2
1

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
0,992626
0,992348
0,992345
0,992109
0,983667

Grouping
A
A
A
A
B

Rysunek 8.26. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw

w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of POK_SC
95% CI for the Mean

Typ_U

12345

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.27. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności

od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu oraz wariantu obliczenia
wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

W tabeli 8.2. zestawiono wyniki analiz przedstawionych na rysunkach 8.16. - 8.27. We
wierszu drugim tabeli przedstawiono numer wariantu zmiennej decyzyjnej dla, której obliczono

najwyższy poziom obsługi klienta. Jeśli poziom obsługi klienta w tym wariancie nie różnił się
w sposób istotny statystycznie od innych wariantów pole tabeli zaznaczono kolorem szarym a
w

nawiasach

pokazano

inne

warianty

(nie

różniące

istotnie

się

od pierwszego wskazanego). W trzecim wierszu tabeli przedstawiono wariant obliczania

wielkości partii przepływu materiałowego, który charakteryzuje się na najwyższym poziomem
obsługi klienta w ramach wariantu zidentyfikowanego w wierszu drugim.

Tabela 8.2. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych na
poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Zmienna decyzyjna
Wariant zmiennej decyzyjnej o
największym poziomie obsługi
klienta
Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego

kg

LT

marża

u

2

3 (5)

1 (2, 5, 4)

4 (3, 5, 2)

6

6

6

7

Źródło: opracowanie własne
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 8.2. wariantem obliczania wielkości
partii przepływu materiałowego, który występuję najczęściej jako ten charakteryzujący się

najwyższym poziomem obsługi klienta jest wariant 6.

8.3. Analiza wyników w perspektywie finansowej - kosztów logistycznych

8.3.1. Analiza wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego

Kolejnym krokiem analizy było zbadanie wpływu zmiany metody obliczania wielkości

partii

przepływu

materiałowego

na

całkowity

koszt

przepływu

materiałowego

w łańcuchu dostaw. W celu wizualizacji wyników wykorzystano wykres przedziałowy
zaprezentowany na rysunku 8.28.

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.28. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Na podstawie analizy wykresu przedziałowego zaprezentowanego na rysunku 8.28.
można wnioskować, że wariant 2 obliczania wielkości partii przepływu materiałowego

charakteryzuje się najniższym kosztem całkowitym przepływu materiałowego w łańcuchu
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dostaw. W celu sprawdzenia, czy wyniki zaprezentowane na rysunku 8.28. różnią się
od siebie w sposób istotny statystycznie zdecydowano o wykorzystaniu narzędzia

statystycznego porównywanie parami metodą Tukey’a. Wyniki tej analizy przedstawiono na
rysunku 8.29.
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
1
4
5
6
2
7
3

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
421114
417242
385113
361085
360409
352817
343878

Grouping
A
A
B
C
C
D

E

Rysunek 8.29. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w

łańcuchu dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interpretując wyniki porównywania parami metodą Tukey’a należy wiedzieć,
że koszty całkowite przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw różnią się dla wariantów

wielkości partii (Typ_EWD) tylko wówczas gdy przypisano im inne litery w grupowaniu.
I tak wariant 3 różni się od pozostałych w statystycznie istotny sposób (jako jedynemu

przypisano literę F). Uzupełnieniem grupowania jest wizualizacja różnic pomiędzy wszystkimi
wariantami zaprezentowana na rysunku 8.30.

140

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for KC SC

Rysunek 8.30. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu

całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw w zależności od wariantu

obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interpretując wyniki na rysunku 8.30. należy wskazać, że warianty, których wykres

przedziałowy przechodzi przez linię 0 nie różnią się w statystycznie istotny sposób. Widać
zatem, że nie różnią się wobec siebie warianty: 6 i 2 oraz 1 i 4.
W dalszej części podrozdziału przedstawione zostaną analizy zależności pomiędzy
metodą obliczania wielkości partii przepływu materiałowego a kosztami przepływu

materiałowego ponoszonymi przez poszczególne ogniwa. W analizach wykorzystano te same
narzędzia statystyczne i te same interpretacje wyników. Kolejność analizowanych ogniw

to: producent, dystrybutor, hurtownik oraz sklep.
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Interval Plot of KC_Producent
95% CI for the Mean

Rysunek 8.31. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
1
4
2
5
7
6
3

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
102896
90986
90500
86027
83647
82729
81157

Grouping
A
B
B
C
C D
D E
E

Rysunek 8.32. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for KC Producent

Rysunek 8.33. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu

przepływu materiałowego ponoszonego przez producenta w zależności od wariantu
obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_Dystrybutor
95% CI for the Mean

Rysunek 8.34. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
1
4
5
6
2
7
3

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Me an
121625
118758
106468
98290
96835
94897
89693

Grouping
A
B
C
D
D E
E

Rysunek 8.35. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for KC_Dystrybutor

Rysunek 8.36. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu

przepływu materiałowego ponoszonego przez dystrybutora w zależności od wariantu
obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of KC_Hurtownia
95% CI for the Mean

Rysunek 8.37. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

hurtownię w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
4
1
5
6
7
2
3

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
152259
144688
138292
126991
121093
119894
119848

Grouping
A
B
C
D

E
E
E

Rysunek 8.38. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

hurtownię w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for KC Hurtownia

Rysunek 8.39. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu

przepływu materiałowego ponoszonego przez hurtownię w zależności od wariantu
obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_Sklep
95% CI for the Mean
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Typ_EWD
Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.40. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_EWD
4
5
7
3
2
6
1

N
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3125

Mean
55239
54326
53180
53180
53180
53076
51905

Grouping
A
A B
B C
B C
B C
C D
D

Rysunek 8.41. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Tukey Simultaneous 95% Cis
Differences of Means for KC_Sklep

Rysunek 8.42. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu

przepływu materiałowego ponoszonego przez sklep w zależności od wariantu obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Analizując powyższe wykresy oraz tabele z informacjami na temat grupowania
wyników

konieczne

wydaje

się

zestawienie

wyników

w perspektywie kosztów przepływu materiałowego.

przeprowadzonych

analiz

Takie zestawienie przedstawiono

w tabeli 8.3.
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Tabela 8.3. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na koszty całkowite przepływu materiałowego w łańcuchu
dostaw
Koszt przepływu materiałowego
w łańcuchu dostaw
Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego

Sklep
3 (6)

Hurtownia Dystrybutor Producent
3

3 (2, 7)

1 (2)

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 8.3. przedstawiono najlepsze warianty obliczania wielkości partii przepływu
materiałowego (Typ_EWD) w łańcuchu dostaw pod względem kryterium kosztu przepływu
materiałowego (warianty o najniższym koszcie przepływu materiałowego). Pola zaznaczone
szarym kolorem oznaczają, że w ramach danego ogniwa łańcucha dostaw nie można wskazać

jednego wariantu, który jest najlepszy i jednocześnie różni się w sposób statystycznie istotny
od innych wariantów. Wariant najlepszy wpisano do poszczególnych pól tabeli jako pierwszy,

w nawiasach przedstawiono warianty, które nie różnią się od niego w sposób istotny
statystycznie.

8.3.2. Analiza wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych

Zgodnie z przyjętą metodyką badania w dalszej części rozdziału przedstawiono analizę
wpływu wartości

zmiennych

decyzyjnych (reprezentujących scenariusz biznesowy)

na koszt całkowity przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. W toku analiz
przeprowadzono dla każdego z parametrów129 zestaw następujących analiz:
■

wykres przedziałowy (Interval plot) zależności kosztu całkowitego przepływu
materiałowego w łańcuchu dostaw od typu zmiennej decyzyjnej,

■

porównywanie parami metodą Tukey’a celem sprawdzenia czy wartości kosztu

całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw dla różnych wartości
zmiennych decyzyjnych różnią się od siebie w sposób istotny statystycznie,
■

wykres przedziałowy (Interval plot) obrazujący jednocześnie zależności kosztu
całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw w łańcuchu dostaw

129 kosztu gromadzenia (Typ_kg), marży (Typ_marza), czasu cyklu uzupełniania zapasu (Typ_LT) oraz
współczynnika kosztu utrzymania zapasu (Typ_u)
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od typu zmiennej decyzyjnej oraz od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego.
Na rysunkach 8.43. - 8.54. przedstawiono wyniki opisanych powyżej analiz.

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.43. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_kg
5
3
2
4
1

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
386678
376891
375942
375843
371546

Grouping
A
B
B
B C
C

Rysunek 8.44. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego
w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Typ_kg

12345

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.45. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu

oraz wariantu obliczenia wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.46. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_LT
1
2
5
4
3

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
420322
379954
365204
360799
360620

Grouping
A
B
C
D
D

Rysunek 8.47. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Typ_LT

1

2

3

4

5

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.48. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu

oraz wariantu obliczenia wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.49. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany marży
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_Marza
1
2
4
3
5

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
392603
381038
372340
371618
369300

Grouping
A
B
C
C
C

Rysunek 8.50. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany marży
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Typ_Marza

1

2

3

4

5

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.51. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany marży oraz wariantu obliczenia
wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Rysunek 8.52. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w

łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence

Typ_u
1
5
2
4
3

N
4375
4375
4375
4375
4375

Mean
424968
376823
374104
355612
355393

Grouping
A
B
B
C
C

Rysunek 8.53. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w

łańcuchu dostaw w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Interval Plot of KC_SC
95% CI for the Mean

Typ_U

1

2

3

4

5

Individual standard deviations were used to calculate the intervals.

Rysunek 8.54. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego

w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu oraz wariantu
obliczenia wielkości partii przepływu materiałowego
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

W tabeli 8.4. zestawiono wyniki analiz przedstawionych na rysunkach 8.45. - 8.54.

W wierszu drugim tabeli przedstawiono numer wariantu zmiennej decyzyjnej dla, której
obliczono najniższy koszt całkowity przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw. Jeśli koszt

całkowity przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw w tym wariancie nie różnił się

w sposób istotny statystycznie od innych wariantów pole tabeli zaznaczono kolorem szarym

a w nawiasach pokazano inne warianty (nie różniące się istotnie od pierwszego wskazanego).
W trzecim wierszu tabeli przedstawiono wariant obliczania wielkości partii przepływu
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materiałowego, który charakteryzuje się na najniższym kosztem całkowitym przepływu
materiałowego w łańcuchu dostaw w ramach wariantu zidentyfikowanego w wierszu drugim.

Tabela 8.4. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych
na całkowite koszty przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw
Zmienna decyzyjna
Wariant zmiennej decyzyjnej o
najniższym całkowity koszcie
przepływu materiałowego w
łańcuchu dostaw
Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego

kg

LT

marża

u

1 (4)

3 (4)

5 (3, 4)

3 (4)

7

3

3

7

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 8.4. wariantami obliczania wielkości
partii przepływu materiałowego, które występują najczęściej jako ten charakteryzujące się

najniższym kosztem przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw są warianty 3 i 7.

8.4. Porównanie wyników w perspektywie operacyjnej i finansowej

Mając zebrane wyniki analiz w perspektywie poziomu obsługi klienta oraz kosztów
przepływu materiałowego konieczne jest określenie zależności pomiędzy nimi. Zgodnie
z przewidywaniami badaczy wyniki obu perspektyw nie pokrywają się. Zależność pomiędzy

poziomem obsługi klienta a kosztem przepływu materiałowego jest relacją trade-off
w logistyce. Aby mieć pełne przekonanie o zależności pomiędzy przyjętymi miarami wyników
obliczono wskaźniki korelacji pomiędzy nimi (zarówno wartości zagregowane dla całego

łańcucha jak i wartości dla poszczególnych ogniw łańcucha). Wartości wskaźników korelacji
dla zagregowanych miar przedstawiono na rysunkach 8.55. oraz 8.56.

Correlation: POK_SC; KC_SC
Pearson correlation of POK_SC and KC_SC = -0,749
P-Value = 0,000

Rysunek 8.55. Wskaźnik korelacji pomiędzy średnim poziomem obsługi klienta w

łańcuchu dostaw a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego w tym łańcuchu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17
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Correlation: POK_Sklep; KC_SC
Pearson correlation of POK_Sklep and KC_SC = -0,153
P-Value = 0,000

Rysunek 8.56. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym
przez sklep a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego w tym łańcuchu
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Wartość wskaźnika korelacji dla miar zagregowanych dla całego łańcucha wynosi 0,749 co oznacza o silnej odwrotnej zależności. Zależność ta jest ponad to istotna statystycznie
(wartość wskaźnika p-value poniżej przyjętego poziomu istotności). Odwołując się do

dodatniej korelacji (opisane szczegółowo w rozdziale 8.2.2.) pomiędzy miarami średniego
poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw oraz poziomem obsługi klienta oferowanym przez
sklep zbadano także korelacje pomiędzy tą ostatnia miarą a całkowitym kosztem przepływu

materiałowego. Korelacja odwrotna występuje, jest mniej silna ale nadal istotna statystycznie.
Wartości wskaźników korelacji pomiędzy miarami poziomu obsługi klienta a kosztami

przepływu materiałowego dla poszczególnych ogniw przedstawiono na rysunkach 8.57. - 8.60.

Correlation: POK_Sklep; KC_Sklep
Pearson correlation of POK_Sklep and KC_Sklep = -0,778
P-Value = 0,000

Rysunek 8.57. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym
przez sklep a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo ogniwo

łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Correlation: POK_Hurtownia; KC_Hurtownia
Pearson correlation of POK_Hurtownia and KC_Hurtownia = -0,754
P-Value = 0,000

Rysunek 8.58. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym
przez hurtownię a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo

ogniwo łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Correlation: POK_Dystrybutor; KC_Dystrybutor
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Pearson correlation of POK_Dystrybutor and KC_Dystrybutor = -0,763
P-Value = 0,000

Rysunek 8.59. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym
przez dystrybutora a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo

ogniwo łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Correlation: POK_Producent; KC_Producent
Pearson correlation of POK_Producent and KC_Producent = -0,540
P-Value = 0,000

Rysunek 8.60. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym
przez producenta a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo

ogniwo łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne przy użyciu oprogramowania Minitab 17

Dla wszystkich ogniw korelacja pomiędzy miarami poziomu obsługi klienta i kosztami

przepływu materiałowego jest silnie ujemna (i istotna statystycznie). Udowadnia to tezę
o relacji tred-off tych dwóch charakterystyk przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw.
Jednocześnie stawia to przed badaczami nowe wyzwanie polegające na znalezieniu najlepszego

wariantu określania wielkości partii przepływu materiałowego. Z uwagi na relację trade-off
pomiędzy dwoma przyjętymi miarami wyników preferowane warianty w obu analizowanych

perspektywach mogą być inne. Aby to sprawdzić autorzy zbadali częstość wstępowania

określonego wariantu jako tego, który gwarantuje najlepszą z punktu widzenia łańcucha dostaw
wartość miary wyniku130. W tabeli 8.5. zestawiono wyniki analizy w przekroju ogniw łańcucha

dostaw, w tabeli 8.6. zestawiono wyniki analizy w przekroju zmiennych decyzyjnych. W tabeli
8.7. określono łączą częstość występowania wariantów określania wielkości partii przepływu
materiałowego (na podstawie wyników z tabel 8.5. oraz 8.6.).

Tabela 8.5. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw

130 Szczegółowy opis określania tych wariantów opisano w rozdziałach 2.2.1., 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2.
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Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego

Poziom obsługi klienta w ogniwie
Koszt przepływu materiałowego
w łańcuchu dostaw

Sklep

Hurtownia Dystrybutor Producent

4 (1, 5)

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

7 (6, 3, 2)

6 (7)

3 (6)

3

3 (2, 7)

1 (2)

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8.6. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych na
poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Najlepszy wariant (typ_EWD)
wielkości partii przepływu
materiałowego wg. kryterium
Poziom obsługi klienta
Koszt przepływu materiałowego
w łańcuchu dostaw

kg

LT

marża

u

6

6

6

7

7

3

3

7

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8.7. Podsumowanie częstości występowania poszczególnych wariantów obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego w przeprowadzonych analizach
Wariant (typ_EWD)
wielkości partii
przepływu
materiałowego

1
2
3
4
5
6
7

Poziom obsługi klienta

Ogniwa
łańcucha
2
1
2
2
2
3
3

Zmienne
decyzyjne
0
0
0
0
0
3
1

Koszty całkowite
przepływu
materiałowego
Zmienne
Ogniwa
łańcucha decyzyjne
1
0
2
0
3
2
0
0
0
0
1
0
1
2

Łącznie

3
3
7
2
2
7
7

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 8.7. nie jest możliwe określenie
najkorzystniejszego

wariantu

na podstawie

podsumowania

częstości

występowania

poszczególnych wariantów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego jako tego
najkorzystniejszego z punktu widzenia łańcucha dostaw. Trzy warianty (3, 6 i 7) wstępują taką
samą ilość razy, siedem. Konieczne jest zatem wykorzystanie kolejnego narzędzia do
wskazania najlepszego wariantu. Zgodnie z przyjętą metodyką zdecydowano o wykorzystaniu

wskaźnika korzyści. Wskaźnik korzyści to stosunek wartości miary wyniku danego wariantu
do wartości średniej tej miary (wyliczonej dla wszystkich wariantów) wyrażony procentowo.
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Z uwagi na nie jednoimienne miary wyników (lepszy wariant to ten, który charakteryzuje się

większym poziomem obsługi klienta i mniejszym kosztem przepływu materiałowego)

konieczne jest jeszcze skorygowanie opisanego wyżej ilorazy. Korekta ilorazu ma zapewnić,
że dodatnia wartość wskaźnika korzyści wskazuje, że dany wariant jest lepszy od średniej

wyliczonej dla wszystkich wariantów a wartość ujemna wskazuje, że jest gorszy od średniej.
Formuły obliczeniowe dla wskaźników korzyści obu miar przedstawiono poniżej.

Wskaźnik korzyści poziomu obsługi klienta:

POKX
WkP0K = =—^ - 1
POKx
POK
WkP0Kx — wskaźnik korzyści x — ego wariantu obliczania wielkości partii

POKX — poziom obsługi klienta x — ego wariantu obliczania wielkości partii

POK — średni poziom obsługi klienta

Wskaźnik korzyści kosztu przepływu materiałowego:

KCX
WkKC = 1——^
KCx
KC
WkKCx — wskaźnik korzyści kosztu x — ego wariantu obliczania wielkości partii
KCX — koszt przepływu materiałowego x — ego wariantu obliczania wielkości partii
KC — średnie koszt przepływu materiałowego

Wartości wskaźników korzyści oraz ich sumę dla wszystkich wariantów obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego przedstawiono w tabeli 8.8.

Tabela 8.8. Porównanie wariantów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw
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Typ_EWD

Średni koszt
całkowity
(KC_SC)

Średni poziom
obsługi klienta
w łańcuchu
dostaw
(POK_SC)

Wskaźnik
korzyści
kosztu
całkowitego

Wskaźnik
korzyści
poziomu obsługi
klienta

Suma
wskaźników
korzyści

1

421 114,36 zł

98,29%

-11,59%

-0,78%

-12,37%

2

360 408,85 zł

99,20%

4,50%

0,14%

4,64%

3

343 878,46 zł

99,11%

8,88%

0,04%

8,92%

4

417 242,41 zł

98,74%

-10,56%

-0,32%

-10,89%

5

385 113,04 zł

99,22%

-2,05%

0,16%

-1,89%

6

361 085,49 zł

99,47%

4,32%

0,41%

4,73%

7

352 816,62 zł

99,40%

6,51%

0,34%

6,85%

Źródło: opracowanie własne

W analizie wartości wskaźników korzyści przedstawionej w tabeli 8.8. zwracano

szczególną uwagę na warianty 3, 6 oraz 7 obliczania wielkości partii przepływ materiałowego.
Te warianty w poprzednim etapie analizy występowały najczęściej jako najkorzystniejsze z

punktu widzenia łańcucha dostaw. Analiza z wykorzystaniem wskaźnika korzyści potwierdziła
wcześniejsze wyniki. Największe wartości wskaźników korzyści uzyskano dla tych wariantów.
Wskaźniki korzyści pozwoliły jednak na wskazanie tego wariantu, dla którego wartość tego
wskaźnika

jest

najwyższa.

Jest

nim

wariant

3.

Zgodnie

z założeniami przyjętymi w metodyce badań warunkiem koniecznym dla zaliczenia wariantu

jako najkorzystniejszego jest nieprzekraczanie przez niego wartości średnich dla każdej
z miar wyników (tym samym wartość wskaźnika korzyści dla każdej z miar nie może być
ujemna). Wariant 3 spełnił oba te warunki.
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Wnioski
Celem pierwszej części opracowania były studia badawcze spotykanych współcześnie

modeli przepływów materiałowych w łańcuchach dostaw w zależności od stałości
lub zmienności wielkości partii oraz stałości lub zmienności cyklu realizacji zamówienia /
dostawy.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można stwierdzić, iż istnieje
jedna najlepsza metoda ustalania wielkości partii, którą można by wybrać. Istnieją jednak
metody mniej lub bardziej adekwatne dla konkretnego układu czynników, których

zastosowanie

w

ściśle

określonej

sytuacji

niesie

ze

sobą

znaczne

korzyści

dla przedsiębiorstwa. Ich głównym mankamentem jest to, iż opierają się one na założeniu
pewności przyszłych potrzeb, podczas gdy w praktyce potrzeby te nie są pewne. Metody
te okazują się bezwartościowe przy odmiennym do prognozowanego przebiegu wydarzeń.

Zidentyfikowane modele

określania wielkości

partii

w

przepływie

materiałowym

w łańcuchach dostaw to głównie modele wywodzące się z teorii badań operacyjnych.
Ich rozwiązanie jest możliwe po zastosowaniu zaawansowanych metod i narzędzi

obliczeniowych.

Przedstawione w tej części opracowania rozważania dotyczące kształtowania

konkurencyjności współczesnych łańcuchów dostaw, pokazują istotną zmianę w kontekście
określania wielkości partii przepływu materiałowego. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się
potrzeby klientów i konkurowanie poprzez dostępność produktów na rynku, klasyczne metody

partiowania nie sprawdzają się. Dzieje się tak, dlatego że coraz więcej metod zarządzania
łańcuchem dostaw nakierowana jest na jego doskonalenie poprzez przyspieszenie przepływu

materiałowego. Zapas niekoniecznie musi znajdować się tam gdzie klient, musi natomiast móc

się szybko znaleźć tam gdzie on. Takie podejście do zarządzania łańcuchem dostaw zmienia
nieco paradygmaty poziomu obsługi klienta i dostępności towaru w sieci logistycznej. To z

kolei przekłada się na fakt, że coraz częściej to informacja w łańcuchu dostaw jest cenniejsza

niż sam materiał. Powiązanie informacji ze sprawnymi procesami przepływu materiałowego
stanowi o sukcesie rynkowym i kosztowym łańcucha. Można zatem wnioskować, że problem

partiowania rozumiany jako ilość sztuk przepływających pomiędzy partnerami biznesowymi,

zostaje zastąpiony dostępnością materiału w określonej sytuacji czasowo-przestrzennej.
Efektem pierwszej części opracowania jest identyfikacja zalet i wad poszczególnych

modeli przepływów materiałowych w łańcuchach dostaw. Autorzy dostrzegli lukę poznawczą
związaną z brakami w zrealizowanych w literaturze badaniach modeli przepływu
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materiałowego zawierających koszty (podstawowy miernik służący ocenie i klasyfikacji

rozwiązań) oraz brakami w wypracowaniu zestawu dobrych praktyk w kształtowaniu wielkości
partii przepływającej w łańcuchu dostaw.
Celem drugiej części opracowania była identyfikacja zależności pomiędzy wielkością

partii przepływu materiałowego pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw

a kosztami tego przepływu.
W tej części nie postawiono hipotez (postawiono jedynie hipotezy statystyczne służące

weryfikacji poczynionych obserwacji), nie domniemywano o kierunku i sile tej zależności.
Autorzy nakierowani byli na identyfikację tego ogniwa łańcucha dostaw, które ma największy

wpływ na koszty całkowite przepływu (rozumiane jako sumaryczne koszty we wszystkich
analizowanych ogniwach łańcucha), a także na poziom obsługi klienta. Na podstawie
przeprowadzonych badań można wysunąć wniosek, że o wynikach kosztowych łańcucha
dostaw decyduje realizacja przepływu materiałowego w obszarze dystrybutora. Zmiana

wielkości partii dostawy u dystrybutora istotnie statystycznie wpływa na koszty przepływu
materiałowego w łańcuchu dostaw. Zmniejszenie wielkości partii dostawy do dystrybutora

(stan EOQ (D) - 30%) wpływa na zmniejszenie kosztów przepływu materiałowego
z perspektywy całego łańcucha, lecz jest niekorzystne dla samego dystrybutora (podnosi jego

koszty). Zależności zidentyfikowane dla wielkości partii

EOQ (D) - 30% są tożsame

dla warunków popytu o rozkładzie normalnym jak i wykładniczym. Tym samym to na
dystrybutorze

spoczywa

największa

odpowiedzialność

za

efektywność

przepływu

materiałowego w łańcuchu dostaw (jego konkurencyjność). Obniżenie kosztów przepływu
materiałowego nie jest związane z obniżeniem poziomu obsługi klienta z perspektywy całego

łańcucha (wskaźnik SIR2). Co więcej ujemna korelacja (pomiędzy wartością wskaźnika
poziom obsługi klienta i koszty całkowite przepływu materiałowego) świadczy o tym,

że dzięki obniżeniu wielkości partii dostawy do dystrybutora (co jak opisano powyżej powoduje

zmniejszenie kosztów), możliwe jest podniesienie poziomu obsług klienta w całym łańcuchu.
Jedyną sytuacją, w której zmniejszenie wielkości partii dostawy do dystrybutora wpływa

ujemnie na poziom obsługi klienta (wskaźnik SIR1), są warunki popytu o rozkładzie
wykładniczym.

Efektem drugiego części opracowania jest ocena kosztowa wariantów przepływu

materiałowego wraz z poznaniem udogodnień i trudności funkcjonowania modelu przepływu

w zależności od złożoności uwarunkowań łańcucha dostaw. Autorzy konkludując tą część
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badań stwierdzają, że o wynikach kosztowych realizacji przepływu materiałowego

w łańcuchu dostaw decyduje konfiguracja wielkości partii w obszarze dystrybucji.
Celem trzeciej części opracowania było opracowanie modelu obliczeniowego

pozwalającego badać metodę ekonomicznej wielkości partii zamówienia / dostawy poprzez
testowanie rozmaitych scenariuszy biznesowych.
Badania w tej części stanowiły rozwinięcie i uzupełnienie poprzedniej, drugiej części.

Związane ono było z bardziej szczegółowym odzwierciedleniem sieci dystrybucji (dystrybutor,
hurtownik

oraz

sklep),

wobec

tylko

jednopoziomowej

struktury

w poprzedniej części badań. Bazując na wynikach drugiej części badań, zdecydowano
o wyróżnieniu siedmiu wariantów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego

i przeprowadzeniu badań symulacyjnych w sieci dystrybucji ukierunkowanych na odszukanie
takiego wariantu, który będzie najkorzystniejszy dla łańcucha dostaw i jego klientów. Badając

wpływ wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego (wariantów opartych na
formule ekonomicznej wielkości dostawy), potwierdzono wcześniejsze obserwacje istotności

wpływu parametrów sieci dystrybucji na kształtowanie kosztu przepływu materiałowego

i poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw. Najkorzystniejszy wariant obliczania wielkości
partii przepływu materiałowego to wariant 3, w którym ekonomiczna wielkość partii obliczana

jest dla każdego ogniwa na podstawie ceny zakupu towaru przez ogniwo ostatnie (najbliżej

konsumenta), czyli sklep. W tym wariancie każde z ogniw wyznacza swoją własną wielkość
partii. W obliczeniach wykorzystuje się jednak stałą wartość parametru cena zakupu. Warianty

sklasyfikowane na drugim i trzecim miejscu to warianty 7 (każde ogniwo łańcucha zamawia
wielkość partii zgodną z ekonomiczną wielkością partii określoną przez ogniwo ostatnie,
najbliżej konsumenta - sklep) i 6 (każde ogniwo łańcucha zamawia wielkość partii zgodną z

ekonomiczną wielkością partii określoną przez hurtownika). Oba warianty zakładają, ze
wielkość partii przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw jest stała (taka sama dla każdego
z ogniw). Zgodnie z powyższym założeniem, najkorzystniejszymi opcjami realizacji są zatem

warianty preferowane przez ogniwa znajdujące się najbliżej konsumenta (hurtownik, sklep).
Efektem trzeciej części opracowania są wnioski z analizy modelu przepływu materiałów

z uwzględnieniem zmiennych wielkości partii, które mają miejsce w realnej rzeczywistości

gospodarczej. Aby racjonalizować przepływ materiałowy w łańcuchach dostaw i sieciach
dystrybucji, konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi na charakterystyki oraz parametry

ogniw znajdujących się możliwie jak najbliżej rynku zbytu. Ma to swoje racjonalne
uzasadnienie wynikające z dwóch przesłanek: ogniwa znajdujące się najbliżej konsumentów
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najlepiej znają się na ich potrzebach i potrafią najszybciej reagować na ich zmianę -

zapewniając tym samym wyższy poziom obsługi klienta; koszty operacyjne ogniw

znajdujących się bliżej konsumentów są większe - w przeliczeniu na jednostkę sprzedanego
towaru.

Dalsze kierunki badań autorów w tej tematyce związane będą ze zwiększeniem ilości

miar wyników. Badanie przepływu materiałowego tylko przez pryzmat kosztu i poziomu
obsługi klienta, może być rozwiązaniem zbyt uproszczonym. Odwołując się do zestawu
rekomendowanych miar łańcucha w modelu SCOR, koszt przepływu materiałowego

oraz poziom obsługi klienta, to jedynie dwie z pięciu miar. Ich uzupełnieniem są jeszcze cash
flow, elastyczność oraz reaktywność łańcucha dostaw.

164

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Spis rysunków
Rysunek 1.1. Długość okresów produkcyjnych jako kryterium ustalania wielkości partii .... 13
Rysunek 1.2. Ilość poziomów produkcji jako kryterium ustalania wielkości partii ............... 13
Rysunek 1.3. Liczba produkowanych wyrobów jako kryterium ustalania wielkości partii.... 14
Rysunek 1.4. Występowanie ograniczeń jako kryterium ustalania wielkości partii ............... 14
Rysunek 1.5. Wielkość zapasu średniego dla różnych rozkładów zapotrzebowania dla

wybranych metod partii........................................................................................................... 34
Rysunek 1.6. Liczba dostaw dla różnych rozkładów zapotrzebowania dla wybranych metod

partii ........................................................................................................................................ 35
Rysunek 2.1. Kierunki integracji............................................................................................. 37
Rysunek 3.1. Zmiana poziomu zapasu cyklicznego i kosztów dla wszystkich trzech
rozpatrywanych wariantów ..................................................................................................... 62

Rysunek 3.2. Zmiana poziomu zapasu cyklicznego i kosztów dla wszystkich trzech
rozpatrywanych wariantów ..................................................................................................... 63

Rysunek 3.3. Łańcucha dostaw uwzgledniający zamknięta pętlę ........................................... 69
Rysunek 4.1. Histogram popytu dla rozkładu normalnego .................................................... 72
Rysunek 4.2. Histogram popytu dla rozkładu wykładniczego ............................................... 73
Rysunek 6.1. Metodyka analizy kosztów ............................................................................... 87
Rysunek 6.2. Metodyka analizy poziomu obsługi klienta ..................................................... 88
Rysunek 6.3. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla rozkładów popytu:

normalnego i wykładniczego................................................................................................... 89
Rysunek 6.4. Porównanie rozkładów popytu metodą Tukeya dla średnich wartości miary KC

(P + D) ..................................................................................................................................... 89
Rysunek 6.5. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów wielkości

partii u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego ....................................................... 90
Rysunek 6.6. Porównanie średnich wartości miary KC (D) dla różnych stanów wielkości

partii u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego ....................................................... 91
Rysunek 6.7. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów wielkości

partii u producenta w warunkach rozkładu normalnego ......................................................... 92
Rysunek 6.8. Porównanie średnich wartości miary KC (P) dla różnych stanów wielkości partii
u producenta w warunkach rozkładu normalnego ................................................................... 92

Rysunek 6.9. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P + D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego ....... 93

165

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 6.10. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego .............. 94

Rysunek 6.11. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P + D) z pozycji producenta w warunkach rozkładu normalnego .......... 95

Rysunek 6.12. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P) z pozycji producenta w warunkach rozkładu normalnego ................. 95

Rysunek 6.13. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha dostaw KC

(P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR2 - efekt w warunkach rozkładu normalnego
................................................................................................................................................ 96

Rysunek 6.14. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości partii
u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego ................................................................ 97

Rysunek 6.15. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary SIR2 u dystrybutora w warunkach rozkładu normalnego .............................. 98

Rysunek 6.16. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości partii
u producenta w warunkach rozkładu normalnego................................................................... 98

Rysunek 6.17. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary SIR2 u producenta w warunkach rozkładu normalnego................................. 99

Rysunek 6.18. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów wielkości
partii u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego ................................................ 100

Rysunek 6.19. Porównanie średnich wartości miary KC (D) dla różnych stanów wielkości
partii u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego ................................................ 100

Rysunek 6.20. Porównanie średnich wartości miary KC (P + D) dla różnych stanów wielkości
partii u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego .................................................. 101

Rysunek 6.21. Porównanie średnich wartości miary KC (P) dla różnych stanów wielkości
partii u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego .................................................. 102

Rysunek 6.22. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P + D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego . 103

Rysunek 6.23. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (D) z pozycji dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego....... 104

Rysunek 6.24. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P + D) z pozycji producenta w warunkach rozkładu wykładniczego ... 104

Rysunek 6.25. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary KC (P) z pozycji producenta w warunkach rozkładu wykładniczego .......... 105

166

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 6.26. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha dostaw KC

(P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR1 - efekt w warunkach rozkładu
wykładniczego ....................................................................................................................... 105
Rysunek 6.27. Wynik badania korelacji pomiędzy kosztami całkowitymi łańcucha dostaw KC

(P + D) - nakład a poziomem obsługi klienta SIR2 - efekt w warunkach rozkładu
wykładniczego ....................................................................................................................... 106

Rysunek 6.28. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości partii
u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego ......................................................... 107

Rysunek 6.29. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary SIR2 u dystrybutora w warunkach rozkładu wykładniczego ....................... 108

Rysunek 6.30. Porównanie średnich wartości miary SIR2 dla różnych stanów wielkości partii
u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego ........................................................... 109

Rysunek 6.31. Porównanie różnych stanów wielkości partii metodą Tukeya dla średnich
wartości miary SIR2 u producenta w warunkach rozkładu wykładniczego ......................... 109

Rysunek 7.1. Struktura modelu badawczego ........................................................................ 111
Rysunek 7.2. Proces realizowany przez sklep...................................................................... 111
Rysunek 7.3. Proces realizowany przez hurtownię .............................................................. 112
Rysunek 7.4. Proces realizowany przez dystrybutora.......................................................... 112
Rysunek 7.5. Proces realizowany przez producenta ............................................................ 113
Rysunek 7.6. Proces wyboru typu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego ... 113
Rysunek 7.7. Wartości indeksu zmiennych decyzyjnych w poszczególnych eksperymentach

symulacyjnych....................................................................................................................... 118
Rysunek 8.1. Metodyka analizy wyników ............................................................................ 123

Rysunek 8.2. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego ........................................... 124

Rysunek 8.3. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 125

Rysunek 8.4. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi
klienta w łańcuchu dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu

materiałowego ....................................................................................................................... 125

Rysunek 8.5. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez producenta w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 126

Rysunek 8.6. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez
producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego126

167

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 8.7. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi

oferowanego przez producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego ..................................................................................................... 127
Rysunek 8.8. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez dystrybutora w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 127

Rysunek 8.9. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
.............................................................................................................................................. 128
Rysunek 8.10. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi
klienta oferowanego przez dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego ..................................................................................................... 128
Rysunek 8.11. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez hurtownię w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 129

Rysunek 8.12. Wykres wartości poziomu obsługi klienta oferowanego przez sklep w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 129

Rysunek 8.13. Grupy wyników średniego poziomu obsługi klienta w oferowanego przez sklep

w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego................. 130
Rysunek 8.14. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości poziomu obsługi
klienta oferowanego przez sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego ..................................................................................................... 130
Rysunek 8.15. Wyniki badania korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym

przez sklep a średnim poziomem obsługi klienta w łańcuchu dostaw .................................. 131
Rysunek 8.16. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu .............................................................................. 132
Rysunek 8.17. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w
zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu ....................................................... 133

Rysunek 8.18. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości partii przepływu

materiałowego ....................................................................................................................... 133
Rysunek 8.19. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu ...................................................................... 134
Rysunek 8.20. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w
zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu ............................................... 134

168

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 8.21. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości partii

przepływu materiałowego ..................................................................................................... 135
Rysunek 8.22. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany marży ................................................................................................................ 135
Rysunek 8.23. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w
zależności od typu zmiany marży ......................................................................................... 136

Rysunek 8.24. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany marży oraz wariantu obliczenia wielkości partii przepływu materiałowego ... 136
Rysunek 8.25. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu ........................................................ 137
Rysunek 8.26. Grupy wyników wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w
zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu ................................. 137

Rysunek 8.27. Wykres wartości poziomu obsługi klienta w łańcuchu dostaw w zależności od
typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości

partii przepływu materiałowego ............................................................................................ 138
Rysunek 8.28. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .... 139
Rysunek 8.29. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .... 140
Rysunek 8.30. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu całkowitego

przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw w zależności od wariantu obliczania wielkości
partii przepływu materiałowego ............................................................................................ 141
Rysunek 8.31. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego142
Rysunek 8.32. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego142
Rysunek 8.33. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu przepływu

materiałowego ponoszonego przez producenta w zależności od wariantu obliczania wielkości

partii przepływu materiałowego ............................................................................................ 143
Rysunek 8.34. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
.............................................................................................................................................. 143

169

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 8.35. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

dystrybutora w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego
.............................................................................................................................................. 144
Rysunek 8.36. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu przepływu

materiałowego ponoszonego przez dystrybutora w zależności od wariantu obliczania

wielkości partii przepływu materiałowego............................................................................ 144
Rysunek 8.37. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

hurtownię w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego 145
Rysunek 8.38. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez

hurtownię w zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego 145
Rysunek 8.39. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu przepływu

materiałowego ponoszonego przez hurtownię w zależności od wariantu obliczania wielkości

partii przepływu materiałowego ............................................................................................ 146
Rysunek 8.40. Wykres wartości kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez sklep w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 146

Rysunek 8.41. Grupy wyników kosztu przepływu materiałowego ponoszonego przez sklep w
zależności od wariantu obliczania wielkości partii przepływu materiałowego .................... 147

Rysunek 8.42. Wykres wyników porównania metodą Tukey’a wartości kosztu przepływu

materiałowego ponoszonego przez sklep w zależności od wariantu obliczania wielkości partii

przepływu materiałowego ..................................................................................................... 147
Rysunek 8.43. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu ....................................... 149
Rysunek 8.44. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu ....................................... 149
Rysunek 8.45. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany kosztu gromadzenia zapasu oraz wariantu obliczenia

wielkości partii przepływu materiałowego............................................................................ 150
Rysunek 8.46. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu ............................... 150
Rysunek 8.47. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu ............................... 151
Rysunek 8.48. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany czasu cyklu uzupełniania zapasu oraz wariantu

obliczenia wielkości partii przepływu materiałowego .......................................................... 151

170

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Rysunek 8.49. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany marży ......................................................................... 152
Rysunek 8.50. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany marży ......................................................................... 152
Rysunek 8.51. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany marży oraz wariantu obliczenia wielkości partii
przepływu materiałowego ..................................................................................................... 153
Rysunek 8.52. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu ................. 153
Rysunek 8.53. Grupy wyników kosztu całkowitego przepływu materiałowego w łańcuchu

dostaw w zależności od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu ................. 154
Rysunek 8.54. Wykres wartości kosztu całkowitego przepływu materiałowego w zależności
od typu zmiany współczynnika kosztu utrzymania zapasu oraz wariantu obliczenia wielkości

partii przepływu materiałowego ............................................................................................ 154
Rysunek 8.55. Wskaźnik korelacji pomiędzy średnim poziomem obsługi klienta w łańcuchu

dostaw a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego w tym łańcuchu ....................... 155
Rysunek 8.56. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym przez
sklep a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego w tym łańcuchu .......................... 156

Rysunek 8.57. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym przez
sklep a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo ogniwo łańcucha

dostaw.................................................................................................................................... 156

Rysunek 8.58. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym przez

hurtownię a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo ogniwo łańcucha
dostaw.................................................................................................................................... 156

Rysunek 8.59. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym przez

dystrybutora a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo ogniwo

łańcucha dostaw .................................................................................................................... 157
Rysunek 8.60. Wskaźnik korelacji pomiędzy poziomem obsługi klienta oferowanym przez
producenta a kosztami całkowitymi przepływu materiałowego przez to samo ogniwo łańcucha

dostaw.................................................................................................................................... 157

171

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Spis tabel
Tabela 1.1. Idea planowania zamówień metodą stałej wielkości zamówienia ....................... 18
Tabela 1.2. Przykład planowania zamówień metodą stałej wielkości zamówienia ................ 18
Tabela 1.3. Idea planowania zamówień metodą ekonomicznej wielkości zamówienia ......... 19
Tabela 1.4. Przykład planowania zamówień metodą ekonomicznej wielkości zamówienia ... 20
Tabela 1.5. Idea planowania zamówień metodą partia na partię.............................................. 20
Tabela 1.6. Przykład planowania zamówień metodą partia na partię ..................................... 21
Tabela 1.7. Idea planowania zamówień metodą stałej liczby przedziałów potrzeb ................ 22
Tabela 1.8. Przykład planowania zamówień metodą stałej liczby przedziałów potrzeb ......... 22
Tabela 1.9. Idea planowania zamówień metodą obliczeniowego stałego cyklu zamawiania .. 23
Tabela 1.10. Przykład planowania zamówień metodą obliczeniowego stałego cyklu
zamawiania.............................................................................................................................. 24

Tabela 1.11. Idea planowania zamówień metodą najniższego kosztu jednostkowego ........... 26
Tabela 1.12. Przykład przeliczeń dla metody najniższego kosztu jednostkowego ................ 27
Tabela 1.13. Przykład planowania zamówień metodą najniższego kosztu jednostkowego ... 27
Tabela 1.14. Idea planowania zamówień metodą najniższego kosztu łącznego ..................... 28
Tabela 1.15. Przykład przeliczeń dla metody najniższego kosztu łącznego .......................... 28
Tabela 1.16. Przykład planowania zamówień metodą najniższego kosztu łącznego ............. 29
Tabela 1.17. Popyt w warunkach zapotrzebowania ciągłego .................................................. 30
Tabela 1.18. Wyniki metod partiowania dla warunków zapotrzebowania ciągłego ............... 30
Tabela 1.19. Popyt w warunkach zapotrzebowania dyskretnego............................................ 31
Tabela 1.20. Wyniki metod partiowania dla warunków zapotrzebowania dyskretnego ......... 31
Tabela 1.21. Porównanie łącznych kosztów zastosowania metod obliczania wielkości partii 33
Tabela 1.22. Porównanie łącznych kosztów zastosowania metod obliczania wielkości partii 35
Tabela 2.1. Porównanie modeli łańcuchów dostaw cz.1 ........................................................ 41
Tabela 2.2. Porównanie modeli łańcuchów dostaw cz.2 ........................................................ 42
Tabela 4.1. Parametry wsadowe w modelu poziomu zamawiania......................................... 74
Tabela 4.2. Parametry symulacyjne w modelu poziomu zamawiania ................................... 74
Tabela 4.3. Parametry wsadowe w modelu zapasu maksymalnego....................................... 75
Tabela 4.4. Parametry symulacyjne w modelu zapasu maksymalnego ................................. 75
Tabela 5.1. Wyniki symulacji dla dystrybutora - rozkład normalny popytu.......................... 79
Tabela 5.2. Wyniki symulacji dla producenta - rozkład normalny popytu............................ 80

Tabela 5.3. Wyniki symulacji dla całego łańcucha dostaw - rozkład normalny popytu ....... 81

172

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw
Tabela 5.4. Wyniki symulacjidla dystrybutora - rozkład wykładniczy popytu....................... 82
Tabela 5.5. Wyniki symulacjidla producenta - rozkład wykładniczy popytu......................... 83

Tabela 5.6. Wyniki symulacjidla całego łańcucha dostaw - rozkład wykładniczy popytu .... 83
Tabela 7.1. Parametry modelu o stałej wartości .................................................................... 116
Tabela 7.2. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr1.................................. 117
Tabela 7.3. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr2 ................................. 117
Tabela 7.4. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr3 ................................. 117
Tabela 7.5. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr4 ................................. 117
Tabela 7.6. Wartości zmiennych decyzyjnych w eksperymencie nr5 ................................. 118
Tabela 8.1. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw ........................... 131

Tabela 8.2. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych na
poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw ........................................................................... 138

Tabela 8.3. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na koszty całkowite przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw
.............................................................................................................................................. 148

Tabela 8.4. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych na
całkowite koszty przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw .......................................... 155

Tabela 8.5. Podsumowanie analizy wpływu zmiany metody obliczania wielkości partii
przepływu materiałowego na poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw ........................... 157

Tabela 8.6. Podsumowanie analizy wpływu zmiany wartości zmiennych decyzyjnych na
poziom obsługi klienta w łańcuchu dostaw ........................................................................... 158

Tabela 8.7. Podsumowanie częstości występowania poszczególnych wariantów obliczania
wielkości partii przepływu materiałowego w przeprowadzonych analizach ........................ 158
Tabela 8.8. Porównanie wariantów obliczania wielkości partii przepływu materiałowego w
łańcuchu dostaw .................................................................................................................... 159

173

I Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Bibliografia
[1] Abdelsalam H.M., Elassal M.M., Joint economic lot sizing problem for a three—Layer
supply chain with stochastic demand, International Journal of Production Economics,
2014, 155, 272-283

[2] Baraniecka A., ECR, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka,

Poznań 2004
[3] Bendkowski J., Kramarz M. Logistyka stosowana: metody, techniki, analizy, cz.1.,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006

[4] Bitran G.R., Matsuo H., Approximation formulations fo the single-product capacitated
lot size problem, Operations Research 1986, nr 34, 63-74

[5] Bitran G.R., Tirupati D., Hierarchical production planning. Handbooks on Operations
Research and Management Science 1993, nr 4, 523-568

[6] Bitran G.R., Yanasse H.H., Computational complexity of the capacitated lot size
problem. Management Science 1982, nr 28 (10), 1174-1186

[7] Brahimi N., Dauzere-Peres S., Najid N.M., Nordli A., Single item lot sizing problems,

European Journal of Operational Research 2006, nr 168 (1), 1-16
[8] Chase R.B., Aquilano N.J., Jacobs F.R., Production and Operations Management:
Manufacturing and Services, McGraw-Hill Companies 1998

[9] Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Atlanta, 2005
[10]

Christopher M., Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki

kosztów i poprawy poziomu usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego,

Warszawa, 2000b

[11]

Christopher M., The agile supply chain. Competing in volatile markets.

Industrial Marketing Management, 2000a, 29 (1), 37-44
[12]

Ciesielski

M., Instrumenty

zarządzania

łańcuchami

dostaw,

Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009
[13]

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie Logistyczne, Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002
[14]

Cyplik P, Fertsch M., Hadaś Ł., Zarzadzanie dystrybucją: metody i mierniki

oceny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011

[15]

Cyplik P., Hadaś Ł., Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo

Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2012

174

| Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

Czerska

[16]

J.,

Metody

ustalania

wielkości

partii

dostawy,

2010,

http://www.zie.pg.gda.pl/~jcz/met_ust_partii_dostawy.pdf
Danese P., Romano P., Formentini M., The Impact of Supply Chain Integration

[17]

on Responsiveness: The Moderating Effect of Using an International Supplier Network,

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2013, 49 (1),
125-140

[18]

Domański R., Model integracji produkcji i zaopatrzenia w przemyśle według

koncepcji

lean

manufacturing,

Wydział

Inżynierii

Zarządzania

Politechniki

Poznańskiej, Poznań 2013 (rozprawa doktorska)

[19]

Drexl A., Haase K., Proportional lot sizing and scheduling. International Journal

of Production Economics 1996, nr 40, 73-87
[20]

Drexl A., Kimms A., Lot sizing and scheduling - Survey and extensions.

European Journal of Operational Research 1997, nr 99 (2), 221-235
[21]

Eberhart, R., Kennedy, J., A new optimizer using particles warm theory.

In: MHS’95. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine

and Human Science. IEEE, Nagoya, Japan, 1995, 39-43.

[22]

Ertogral K., Darwish M., Ben-Daya M., Production and shipment lot sizing

in a vendor-buyer supply chain with transportation cost, European Journal

of Operational Research, 2007, 176, 1592-1606
[23]

Estampe D., Lamouri S., Paris J.L, Brahim-Djelloul S., A framework

for analysing supply chain performance evaluation models, International Journal

of Production Economics 2013, 142
[24]

Fechner I., Krzyżaniak S., Kompromis jako element strategii integracji łańcucha

dostaw zorientowanej na tworzenie wartości, Kwartalnik naukowy Organizacja

i Zarządzanie 1/2008
[25]

Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań,

2007

[26]

Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań,

2007

[27]

Fertsch M., (red.), Słownik terminologii logistycznej. Biblioteka Logistyka,

Poznań, 2006

[28]

Fertsch M., Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym

zarządzaniu produkcją,. w: M. Fertsch (red.), Logistyka produkcji, Biblioteka
Logistyka, Poznań, 2003

175

I Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

[29]

Fleischmann B., The discrete lot-sizing and scheduling problem. European

Journal of Operational Research 1990, nr 44, 337-348
[30]

Gimenez C., Ventura E., Logistics-production, Logistics-marketing and External

Integration: Their Impact on Performance. International Journal of Operations&

Production Management, 2005, 25 (1), 20-38
[31]

Hadaś Ł. Integracja obszarów zaopatrzenia i produkcji. w: M. Fertsch (red.),

Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003

[32]

Harrison A., van Hoek R. Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa, 2010

[33]

Jeszka A., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009

[34]

Kawa A., Łańcuch dostaw. w: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie

łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa, 2010
[35]

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut

Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003

[36]

Lewandowska J., Efficient Consumer Response concept as a support for supply

chain development, Logforum, 2006, 2(2)
[37]

Malone T.W., Modeling co-ordination in organisations and markets.

Management science, 1987, 33 (10), 1317-1332

[38]

Manne A.S., Programming of economic lot sizes. Management Science 1958,
nr 4 (2), 115-135

[39]

Oleśków-Szłapka J., Wybór metody określania wielkości partii w: Fertsch M.,

Cyplik P., Hadaś Ł., (red.) Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, Instytut Logistyki

i Magazynowania, Poznań 2010
[40]

Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych - nowy styl sterowania produkcją

i zapasami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, s.194
[41]

Pache G., Spalanzani A., Lagestion des chaînes logistiques multi-acteurs:

perspectives strategiques, PUG, Grenoble, 2007

[42]

Pagell M., Understanding the Factors that Enable and Inhibit the Integration

of Operations, Purchasing and Logistics. Journal of Operations Management, 2004, 22
(5), 459-487

[43]

Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka

Logistyka, Poznań, 1998

[44]

Pochet Y., Wolsey L.A.,

Lot-size models with backlogging: Strong

reformulations and cutting planes, Mathematical Programming 1988, nr 40, 317-335

[45]

Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa, 1992

176

I Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

[46]

PWN, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1997

[47]

Romano P., Co-ordination and integration mechanisms to manage logistics

processes across supply networks. Journal of Purchasing and Supply Management,
2003, 9 (3), 119-134

[48]

Roundy R., Rounding off powers of two in continuous relaxations of capacited

lot sizing problems, Management Science 1989, No.12

[49]

Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe.

Dobre praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2005,

[50]

Rutkowski K. Teoria i praktyka zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw.

w: K. Rutkowski (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne

i polskie. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2000
[51]

Rutkowski

K.,

Vendor

management

inventory.

Chwyt

reklamowy

czy przyszłość logistyki? w: materiały konferencyjne pt. Najlepsze praktyki

w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Pułtusk, 2003
[52]

Salomon M., Kroon L.G., Kuik R., Van Wassenhove L.N., Some extensions

of the discrete lot sizing and scheduling problem, Management Science 1991, nr 37 (7),
801-812

[53]

Schermerhorn Jr., J.R. (2008). Zarządzanie, PWE, Warszawa, 2008

[54]

SEI - Software Engineering Institute (2004). CMMIA—Specification

Version1.6. http://www.sei.cmu.edu (25.05.2015)

[55]

Seo Y.-J., Dinwoodie J., Kwak D.-W., The Impact of Innovativeness on Supply

Chain Performance: Is Supply Chain Integration a Missing Link?. Supply Chain
Management: An International Journal, 2014, 19 (5/6), 733-746

[56]

Seo Y.-J., Dinwoodie J., Kwak, D.-W., The Impact of Innovativeness on Supply

Chain Performance: Is Supply Chain Integration a Missing Link? Supply Chain
Management: An International Journal, 2014, 19 (5/6), 733-746

[57]

Stobiński R., Koncepcja VMI - zarządzanie magazynem klienta -

czy rzeczywiście zapewnia sukces jego użytkownika? w: materiały konferencyjne
VI Międzynarodowa Konferencja Logistics Poznań 2002

[58]

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE,

Warszawa, 2000

[59]

Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania,

Poznań 2008

177

I Uwarunkowania kosztowo-logistyczne przepływu materiałów w łańcuchu dostaw

[60]

van Hoesel S., Romeijn H.E., Romero Morales D., Wagelmans A.P.M.,

Integrated Lot Sizing in Serial Supply Chains with Production Capacities, Management

Science, 2005, 51(11), 1706-1719
[61]

Wagner H.M., Whitin T.M., Dynamic version of the economic lot size model,

Management Science 1958, nr 5 (1), 89-96

[62]

Wang J., Hsieh S., Hsu P. Advanced sales and operations planning framework

in a company supply chain. International Journal of Computer Integrated

Manufacturing, 2012, 25 (3), 248-262
[63]

Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2002
[64]

Witkowski J.,

Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury,

doświadczenia, PWE, Warszawa, 2003

[65]

Wróblewski K.J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, Wydawnictwo

Naukowo Techniczne, Warszawa 1993

[66]

Zhendong P., Jiafu T., Ou L., Capacitated dynamic lot sizing problems in closed-

loop supply chain, European Journal of Operational Research, 198, 2009, 810-821

178

