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ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE 

 

Artykuł ma na celu ukazanie potrzeby integracji marketingu i logistyki, ich poszczególnych zadań oraz problemów z nimi 

związanych. Poprzez wybrane aspekty marketingowo-logistycznego zarządzania uwidacznia jego specyfikę. Niniejsza tekst 

koncentruję się na ukazaniu logistyki i marketingu, nie, jako odrębne elementy, ale jako zintegrowaną koncepcję zarządzania, 

która jest milowym krokiem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo. 

 

WSTĘP 

Integracja różnych procesów i funkcji logistycznych w ramach 
systemu logistyki i zarządzania logistycznego oraz integracja tego 
systemu z systemem marketingu w skali przedsiębiorstwa i rynku 
znajduje wyraz w zintegrowanej koncepcji zarządzania logistyczno-
marketingowego, stanowiącego podstawowy wymiar nowoczesnego 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

1. ISTOTA I STRUKTURA LOGISTYCZNO-
MARKETINGOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Zarządzanie logistyczno-marketingowe stanowi swego rodzaju 
wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji, tj. z jednej strony - 
logistyki, jako koncepcji zarządzania przekrojowo zorientowanej na 
przepływy, a z drugiej – marketingu, jako zorientowanej rynkowo 
koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. 

Obie wspomniane koncepcje zarządzania spotykają się na naj-
bardziej wrażliwym miejscu, jakim jest rynek, determinując strategię 
działania przedsiębiorstwa na rynku zbytu i zaopatrzenia. Zagad-
nienie to nabiera szczególnego znaczenia z chwilą uwzględnienia 
współczesnych przesłanek determinujących rozwój i proces integra-
cji logistyki i marketingu oraz wzrost ich strategicznego znaczenia 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w zintegrowanym łańcuchu 
i systemie tworzenia wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębior-
stwa. [2] 

W tym kontekście można traktować współczesną logistykę 
i marketing, jako dualną koncepcję i podsystem zintegrowanego 
systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to traktowanie 
logistyki i marketingu, jako istotne lub nawet główne orientacje 
i kryteria zarządzania w przedsiębiorstwie oraz ich interpretację 
i usytuowanie w sensie realnym, jako istotnych (równorzędnych) 
sfer funkcjonalnych i zintegrowanych procesów w przedsiębiorstwie 
(w łańcuchu tworzenia wartości). Zarysowane ramy systemowej 
koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego 
wydają się wskazywać na potencjalne miejsce logistyki i marketin-
gu, jako koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie, a tym samym 
określać zakres i proces integracji oraz wkomponowania w strukturę 
zarządzania przedsiębiorstwem i system tworzenia wartości. 

Integracja w sferze operacyjnych, strategicznych, a także nor-
matywnych decyzji w systemie logistyki i marketingu oraz przedsię-
biorstwa, znajdująca odzwierciedlenie w realnej pozycji i wkompo-
nowaniu logistyki i marketingu w strukturę organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem (integracja kompetencji), umożliwia jego sku-
teczną orientację na przyszłe, długofalowe działania oraz wykorzy-
stanie potencjałów efektywności i sukcesu przedsiębiorstwa. Mó-

wiąc o integracji procesów zarządzania logistycznego i zarządzania 
marketingowego mam na myśli integrację hierarchiczną tj. integra-
cję równocześnie na wszystkich szczeblach i podsystemach zarzą-
dzania, w pełnym wymiarze strukturalnym wewnątrz przedsiębior-
stwa i między jego rynkowymi partnerami. Chodzi tutaj zwłaszcza 
o integrację w poziomie i w pionie szczebli zarządzania operacyjne-
go, strategicznego i normatywnego oraz fazy strategicznej analizy 
sytuacji, kształtowania strategii i taktyki działania, jak również reali-
zacji planów logistycznych i marketingowych. [2]  

2. CELE I EFEKTY ZARZĄDZANIA  
LOGISTYCZNO-MARKETINGOWEGO 

Traktowanie logistyki i marketingu, jako zintegrowanych pod-
systemów urządzania przedsiębiorstwem oznacza przyjęcie syste-
mowej orientacji na strategiczne kształtowanie logistyczno-
marketingowego systemu kreowania i dostarczania wartości w skali 
przedsiębiorstwa i zintegrowanego układu rynku. 

Marketing obejmuje w tym ujęciu całokształt czynności i in-
strumentów, których bezpośrednim celem jest rozpoznanie, okre-
ślenie i kreowanie potencjałów rynkowych efektów i sukcesu przed-
siębiorstwa. W logistyce natomiast chodzi głównie o kreowanie 
i wykorzystanie potencjałów efektywności oraz systemowe wspo-
maganie rynkowej orientacji przedsiębiorstwa, a jej integracja jest 
zorientowana na tworzenie świadczeń na rzecz klientów. [2] 

Obydwa ujęcia znajdują się wobec siebie w układzie sprzężo-
nych możliwości efektywnego wykorzystania potencjałów i zdolno-
ści, przyczyniających się do osiągnięcia wymaganego poziomu 
obsługi, długofalowego zadowolenia i lojalności klientów oraz odpo-
wiedniego poziomu zysku w wymiarze strategicznym. 

Zaprezentowana specyfikacja i struktura celów uwzględnia 
podstawowe wymiary ich kwalifikacji i hierarchizacji, tj. wymiar 
rynkowy, przedsiębiorstwa i ogólnospołeczny. W grupie celów zin-
tegrowanych, eksponujących wymiar rynkowy (punkt widzenia 
klienta), wyodrębniono cele związane z kreowaniem popytu oraz z 
optymalizacją oferty podażowej (struktury korzyści dla klientów) 
rozwiązującej określone problemy klientów w marketingowych 
i logistycznych segmentach rynku, a także cele związane z osią-
gnięciem długotrwałego zadowolenia i lojalności klientów. [2] 

Do podstawowych celów marketingowo-logistycznych rozpa-
trywanych w aspekcie przedsiębiorstwa zaliczyć można kształtowa-
nie optymalnej struktury wartości dodanej i poziomu kosztów wzdłuż 
marketingowo-logistycznego łańcucha tworzenia wartości, kształto-
wanie odpowiedniej wielkości zysku w ujęciu długofalowym, 
wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, itp. 
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 Grupa celów przy wymiarze funkcjonalnym obejmuje przeja-
wy podstawowych funkcji i istoty współczesnego marketingu i logi-
styki, jako kategorii zarządczych. Z punktu widzenia klienta wyod-
rębniono cele marketingowe związane z tworzeniem i prognozowa-
niem przyszłych potrzeb i preferencji klientów, kształtowaniem 
potencjalnych rynków przedsiębiorstwa, stworzeniem wymiany 
zabezpieczającej długofalowe zaspokajanie potrzeb i życzeń klienta 
oraz cele logistyczne związane z dostarczeniem odpowiednich 
towarów i informacji we właściwej ilości i jakości, miejscu i czasie 
oraz przy właściwych kosztach po stronie klientów, z optymalizacją 
struktury logistycznych użyteczności dla klientów i kształtowaniem 
poziomu obsługi klienta. Mając na uwadze długofalowe interesy 
przedsiębiorstwa wyeksponowano ponadto marketingowe cele 
związane z kształtowaniem optymalnych warunków realizacji wy-
miany towarowej oraz zwiększaniem udziału w rynku, jako podstawy 
sukcesu przedsiębiorstwa, jak również cele logistyczne zorientowa-
ne na racjonalizację struktury kosztów w sferze cyrkulacji towarów 
i informacji, odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów efektywno-
ści i sukcesu przedsiębiorstwa, tkwiących w systemie przepływów, 
itp. [2] 

Tak rozumiane wieloaspektowe cele mogą stanowić istotną 
orientację i kryteria, dzięki którym można formułować i realizować 
skuteczną strategię przedsiębiorstwa. Formułując strategię należy 
mieć świadomość, ze tylko długofalowe i kompleksowe kreowanie 
oraz wykorzystanie potencjałów i zdolności marketingowych i logi-
stycznych może prowadzić do równoczesnej realizacji i wzajemnego 
wspomagania wspomnianych celów marketingu i logistyki w struktu-
rze ogólnych celów przedsiębiorstwa. 

W konsekwencji suma oraz struktura wartości i korzyści rynko-
wo-ekonomicznych, wytworzonych i zaoferowanych przez sferę 
produkcji i wzbogaconych przez odpowiednie programy i działania 
marketingowe, zostaje dodatkowo rozszerzona o właściwości 
i walory logistyczne. Oznacza to, ze obsługa dostaw i świadczenie 
usług logistycznych na rzecz klientów, jako wielowymiarowy efekt 
logistyki, powinny zajmować główne miejsce obok podstawowych 
elementów marketingowej koncepcji zaspokajania potrzeb klienta. 

 Co więcej, ogół wartości i korzyści osiągniętych przez klienta, 
jako efekt strategicznej działalności logistycznej, który można ująć 
w postaci formuły „7 W”, inaczej „7R” działań logistycznych (właści-
wy produkt, właściwa ilość, właściwa jakość, właściwy czas, właści-
we miejsce, właściwa informacja i właściwy koszt realizacji zleceń), 
stanowi pewne rozszerzenie i pogłębienie marketingowej koncepcji 
zaspokajania potrzeb i preferencji klienta, tzw. formuły „4C” klienta. 
[2] Koncepcja ta, sformułowana i zasugerowana przez R. Lauter-
borna, jako dopełnienie formuły „4P” sprzedawcy, obejmuje nastę-
pujące elementy: potrzeby i pragnienia klienta (Customer needs and 
wanłs), koszt dla klienta (Cost to the customer), wygoda zakupu 
(Convenience) i dostarczanie informacji (Communicatioń).  

 
Rys. 1. Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego 
[opracowanie własne na podstawie 2] 

 
Strategiczne decyzje w sferze zarządzania logistyczno-

marketingowego mogą dotyczyć dwóch istotnych obszarów działa-
nia, tj. długofalowego kreowania i kształtowania zintegrowanych 
struktur sieci logistycznomarketingowej oraz ustalenia odpowiednich 
strategii logistycznomarketingowych. W drugim wypadku orientacja 
strategiczna ujawnia się w podejmowaniu decyzji, które określają 
istotną rolę logistyki w kontekście zachodzących zmian na rynku, 
traktując je tym samym, jako strategiczny komponent działalności 
konkurencyjnej. 

Decyzje dotyczące określonej kombinacji, a tym samym przyję-
tej strategii konkurencji, są przede wszystkim związane z aktualnymi 
i przewidywanymi potrzebami klientów oraz strategiczną pozycją 
konkurentów w danym segmencie rynku. Przesłanki te determinują 
własną pozycję (w sensie długofalowym) w strukturze konkurencji 
na rynku. Coraz większego znaczenia nabiera przy tym kształtowa-
nie specyficznych strategii konkurencji dla określonych segmentów 
rynku. Integracja strategii logistyki i strategii marketingu stwarza 
możliwość uzyskania całego spektrum strategiczno-
konkurencyjnych wariantów. Różne sytuacje w tym zakresie zostały 
przedstawione przez M. Portera na przykładzie trzech typów strate-
gii konkurencji, tj. strategii kosztowej, strategii dyferencjacji efektów 
logistycznych oraz strategii koncentracji. Na bazie tych podstawo-
wych strategii można osiągnięte korzyści z tytułu konkurencji (prze-
wagę konkurencyjną), np. poprzez innowacje produktu, przewodnic-
two w zakresie technologii, lepszą, jakość produktu i usług, zróżni-
cowanie serwisu, obniżenie cen oraz redukcję kosztów działania. 
Na rynku lub na jego segmentach mogą być stosowane także różne 
kombinacje wspomnianych wyżej elementów strategiczno-
konkurencyjnych. [2] 

Podstawą do uzasadnionego wyboru strategii konkurencji mo-
że być, w sytuacji wielorakich, wzajemnych oddziaływań i relacji 
aspektów marketingu, całościowa i zintegrowana ocena systemu 
marketingu i systemu logistyki. Systemy te warunkują się i przepla-
tają wzajemnie w strategii konkurencji. Tylko uwzględnienie wszyst-
kich konsekwencji korzystnych z punktu widzenia kosztów i rynku 
stwarza sensowną podstawę do wypracowania skutecznej pozycji 
konkurencyjnej. [2] Decydującą rolę odgrywa tutaj ocena całokształ-
tu właściwości i walorów świadczeń przedsiębiorstwa przez odbior-
ców oraz spektrum świadczeń realizowanych przez konkurentów.  

Specyficzne perspektywy i efekty integracji marketingu i logi-
styki w strategii konkurencji, uwzgledniające zarówno kosztowe, jak 
i rynkowe konsekwencje, stanowią właściwą podstawę do osiągnię-
cia korzystnej – w sensie długofalowym - pozycji przedsiębiorstwa 
na rynku. 
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Rys. 2. Logistyka marketingowa w systemie marketingu i logistyki 
(ujęcie ogólne) [opracowanie własne] 

3. NIE MA MARKTINGU BEZ LOGISTYKI  I ODWROTNIE 
CZYLI  OBSZARY WSPÓŁPRACY 

Rzeczywistym zjawiskiem jest wzajemne przenikanie marketin-
gu i logistyki. Wspólnym obszarem tych dwóch funkcji jest przede 
wszystkim rynek, który jest bazą i głównym czynnikiem napędowym 
wszystkich działań. Główny cel marketingu skupia się na nawiąza-
niu konstruktywnego dialogu z konsumentem, aby doprowadzić do 
jego integracji z przedsiębiorstwem i zbudowania trwałych związków 
z nimi, wynikiem tych działań jest oferowanie im optymalnego po-
ziomu i jakości obsługi przy minimalizacji kosztów działania. Tym 
samym oznacza to, że sfera dystrybucji jest stykiem logistyki i mar-
ketingu.  

Przepływy towarów i informacji są elementami kanałów dystry-
bucji, którym towarzyszą różnorodne czynności o charakterze eko-
nomicznym, technicznym czy administracyjnym. Czynności te wy-

magają odpowiedniej kontroli i zintegrowanego podejścia zapew-
nianego przez logistykę. Spójnego myślenia wymagają także skład-
niki produktu takie jak: rozmiar, kształt, waga czy opakowanie. [6] 

Marketing wymaga aby produkt zawierał elementy istotne dla 
klienta, zaś dział logistyki ma za zadanie sprawić, aby wymienione 
składniki nie były blokadami, które w sposób istotny zmniejszają 
zdolności systemu logistycznego do operowania tymi produktami. 
W tym miejscu należy poruszyć jeszcze jedną kwestię związaną 
z obszarem współpracy, jakim jest prognoza sprzedaży. Z punktu 
marketingu informacje na temat przyszłych kierunków sprzedaży jak 
i wielkości jest istotna dla wnioskowania o kontynuacji lub zmianie 
dotychczasowej strategii marketingowej czy przewidzianych w nich 
w konkretnych działań. [6] Z perspektywy logistycznej prognozy 
sprzedaży wykorzystywane są głównie do optymalizacji obecnych 
i przyszłych przepływów w systemie logistycznym, szczególnie tyczy 
się to szacowania wolumenu zapasów bezpieczeństwa, uporząd-
kowaniu pracy magazynu czy rewizji kosztów logistycznych. 

Nadal jednak największym wzajemnym obszarem działania po-
zostaje obsługa klienta. Dziej się tak ze względu na zmiany zacho-
dzące na rynku, których przyczyn należy wypatrywać m.in. w globa-
lizacja, czy z drugiej strony we wzroście świadomości i oczekiwań 
klientów. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na określenie po-
ziomu obsługi klienta, ponieważ wyższy poziom obsługi przekłada 
się z reguły na wzrost sprzedaży, a więc i wzrost osiąganych wyni-
ków oraz lepszą pozycję konkurencyjną firmy na rynku. Obecnie 
obsługa klienta jest postrzegana nie tylko w perspektywie funda-
mentu budowania przewagi konkurencyjnej ale również jako ele-
ment usprawniający kooperację w kanale dystrybucji. Wynikiem 
tego jest to, że obsługa klienta jest ważnym elementem zarówno 
w strategiach nastawionych na niskie ceny, jak również w strate-
giach różnicowania produktu, ale również na różnych poziomach 
zarządzania. 

Obsługa klienta odgrywa w takim rozumowaniu następujące 
zadania: 
1. Staje się elementem różnicowania produktów. 
2. Jej poziom w pewien sposób wspiera działania zasadniczych 

czynników różnicujących. 
3. Jest ustalany odpowiednio aby nie faworyzować niektórych 

 
Rys. 3.  Podstawowe płaszczyzny zarządzania marketingowo-logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym [9] 
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podmiotów i nie dawać im trwałej przewagi. [4] 
Obsługa klienta może zostać zdefiniowana jako relacje przed-

siębiorstwa i klientów w oparciu o ich wymagania w stosunku do 
firmy czyli: 
1. Klient ma zamiar czerpać określone korzyści z tytułu zakupu 

produktu czy też usługi. 
2. Klient spodziewa się, odpowiedniego poziomy wykonania usłu-

gi. 
3. Klient oczekuje, że – jeśli jego wymagania nie zostaną spełnio-

ne – to producent postara się to naprawić. 
W takim przypadku aby zagwarantować właściwy poziom ob-

sługi klienta należy wykonać następujące zadania: 
1. Zaoferować korzystne warunki finansowe i kredytowe. 
2. Zapewnić dostawy w określonym terminie. 
3. Utrzymać odpowiedni poziom zapasów części zamiennych. 
4. Zainstalować produkt. 
5. Zapewnić materiały promocyjne sprzedawcom. 
6. Zebrać i realizować zamówienia. 
7. Składać wizyty klientom przez sprzedawców. 

 
Właśnie wobec tych zadań obsługa klienta staje się obecnie 

domeną nie tylko marketingu, ale również znajduje się obiektem 
zainteresowania logistyki, jak i finansów. Biorąc pod uwagę marke-
ting obsługa klienta skupia się na fachowości sprzedawców, gwa-
rancjach i innych czynnościach skutkujących sprzedażą produktu 
i zadowoleniem nabywcy z dokonanego wyboru. Polityka finansowa 
koncentruje się przede wszystkim na obszarze warunków płatności, 
udziałem logistyki natomiast jest usprawnienie przepływów towaro-
wych, umożliwiające ich dostarczenie zgodnie z formułą 7R(7W). 
W ujęciu logistycznym należy rozumieć obsługę logistyczną jaka 
pewną gwarancję standardów. 

Obsługa klienta postrzegana, jako czynność to „zdolność sys-
temu logistycznego do zaspokojenia potrzeb nabywców pod wzglę-
dem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody” [1] lub jako „spo-
sób, miejsce i czas oferowania produktów firmy wraz ze szczegóło-
wymi zasadami i formami realizacji zamówień.” [3] Tak rozumiane 
czynności logistyczne tworzą elementy systemu obsługi klienta 
Najważniejszymi elementami są: czas realizacji zamówienia, czas 
dostawy, bezpieczeństwo i prawidłowość wykonania dostawy oraz 
elastyczność. 

Natomiast standardy obsługi klienta mogą być właściwymi 
miernikami z zakresu strategicznych obszarów działalności logi-
stycznej. Tworzenie standardów należy wesprzeć odpowiednimi 
badaniami i analizami opartymi na wymienionych wcześniej składo-
wych obsługi: 
1. Oczekiwaniach i preferencjach klientów na tle poziomu usług 

oferowanych przez głównych konkurentów firmy. 
2. Relacjach pomiędzy kosztami zmiany poziomu obsługi, 

a zmianami wartości sprzedaży i udziałem w rynku. 
3. Zgodności logistycznej strategii obsługi nabywców ze strategią 

marketingową oraz nadrzędnymi celami i środkami realizacji 
strategii globalnej firmy. [8] 
W ramach Technologii Wspierających współpracę marketingu 

i logistyki wyróżniamy: 
– elektroniczną wymianę danych; 
– elektroniczny transfer funduszy; 
– kodowanie pozycji i prowadzenie bazy danych; 
– koszty według miejsc powstawania. 

 
Rys. 4. Schemat współdziałania marketingu i logistyki marketingo-
wej [opracowanie własne] 

 
W procesach gospodarczych nie istnieją całkowicie odrębne 

cele prowadzenia marketingu i logistyki. Logistykę zresztą nazywa 
się niekiedy „zapomnianym instrumentem marketingu". Jej znacze-
nie dla marketingu podkreślają nawet ci autorzy, którzy uważają ją 
za dziedzinę mniej „interesującą", zbyt techniczną. P. Cheverton 
stwierdził np., że: „Logistyka od lat jest jednym z najnudniejszych 
obszarów marketingu, lecz niedociągnięcia na tym polu – jak lekce-
ważenie pozornie błahych kwestii, nieuwaga, czy brak dyscypliny – 
mogą w krótkim czasie wyrządzić wiele szkód". [9] Transfer produk-
tów i towarów (ostatnio spotykam się z teoretycznie błędnym identy-
fikowaniem tych pojęć) prowadzony jest najczęściej po to, aby 
w następnej, czy końcowej fazie dokonać sprzedaży, a więc zreali-
zować cel marketingowy. 

Transport materiałów czy podzespołów w procesie produkcji 
(produkcja w toku) ma na celu z jednej strony spełnienie wymagań 
organizacji i technologii tego procesu, ale także wytworzenie pro-
duktu przeznaczonego - niekiedy po wielu przetworzeniach, uzupeł-
nieniach i procesach kompletacyjnych - do sprzedaży. Opracowanie 
nawet wstępnej koncepcji nowego produktu i technologii jego wy-
twarzania wymaga zawsze odpowiedzi na kilka podstawowych 
pytań związanych z logistyką - gdzie produkt będzie wytwarzany, 
z czego, (z jakich surowców, materiałów, podzespołów), kto je 
dostarczy, jakimi środkami, ile, z jaką częstotliwością? [9] 

Równolegle lub nieco później trzeba także odpowiedzieć na py-
tania „logistyczne" związane ze sprzedażą i dystrybucją towaru - 
jakimi drogami (kanałami) będzie sprzedawany, kto zajmie się 
dostawą do miejsc sprzedaży, Jakie będą opakowania, jakie środki 
transportu, jak zorganizowany przepływ informacji? 

Zaryzykować, można stwierdzenie, że szeroko rozumiany mar-
keting nie może występować samotnie i w „czystej" postaci - a więc 
bez jednoczesnego planowania, organizowania i realizowania pro-
cesów logistycznych. 

Nawet przy wyprzedzającej reklamie produktu, który dopiero 
ma być wprowadzony na rynek, niezbędne jest wstępne sprecyzo-
wane odpowiedzi na niektóre pytania logistyczne dotyczące sposo-
bów (technologii i organizacji) jego dostaw do miejsc sprzedaży, 
liczby i lokalizacji tych miejsc, stworzenia niezbędnych warunków 
składowania (np. towarów wymagających przechowywania w ni-
skich temperaturach). W obrocie środkami produkcji niekiedy od 
pytań związanych z logistyką zaczyna się proces negocjacji. 
W pierwszej kolejności trzeba, bowiem odpowiedzieć na pytanie, 
czy z konkretnej lokalizacji potencjalnego dostawcy, do wyznaczo-
nego przez odbiorcę miejsca, potrafimy (jakim środkiem transportu, 
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jaką drogą?) dostarczyć wielki kocioł, stalowe elementy mostów czy 
wielką prasę lub obrabiarkę - a dopiero potem zastanawiać się nad 
możliwościami produkcyjnymi i technologią realizacji zamówienia. 

Nieco inaczej można oceniać sprzężenie zwrotne zaczynające 
się z odwrotnego kierunku - czyli od logistyki. Rozważam tu oczywi-
ście nadal związki logistyki i marketingu w procesach wytwórczych 
i handlu. „Czysta" logistyka występuje, bowiem także w innych 
procesach przemieszczania dóbr, niemających na celu ich sprzeda-
ży - a zatem pozbawionych potrzeby działań marketingowych. 
Dotyczy to nie tylko działań logistycznych związanych z potrzebami 
militarnymi czy humanitarnymi (np. pomoc po klęskach żywioło-
wych), ale także przy wspomnianym organizowaniu wystaw dzieł 
sztuki, czy przy prozaicznym przemieszczaniu starych mebli 
z mieszkań do domków rekreacyjnych albo do lokali mniej zasob-
nych krewnych lub sąsiadów. [9] 

Jednak nawet przy zastosowaniach w produkcji i handlu mogą 
zaistnieć sytuacje, w których logistyka nie łączy się jednocześnie 
z działaniami marketingowymi. Zmiana organizacji i systemu mon-
tażu złożonych wyrobów gotowych przedsiębiorstwie produkcyjnym 
wymaga z reguły zasadniczych zmian w organizacji wewnętrznych 
strumieni logistycznych - ale nie ma związku z marketingiem. 
Wprawdzie można twierdzić, że zmiana ta dokonywana jest często 
po to, aby zwiększyć wydajność – a więc tym samym sprzedaż, ale 
nie jest to związek bezpośredni i przekonujący. Równie często 
zmiany w organizacji produkcji wynikają z chęci obniżenia kosztów, 
lepszego wykorzystania powierzchni produkcyjnych, czy też popra-
wy warunków pracy niekiedy „wymuszanej" przez związki zawodo-
we. Są też w wielu przypadkach „naturalnym" następstwem postępu 
technicznego albo niezależnych od przedsiębiorstwa zmian w za-
kresach i cenach usług logistycznych – zwłaszcza transportowych. 

Zasadnicze zmiany organizacji logistyki niemające bezpośred-
niego, a nawet pośredniego związku z marketingiem występują też 
w następstwie zmian w konfiguracji „pierścieni kooperacyjnych", 
zwłaszcza dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zmiany koope-
rantów - dostawców, ich lokalizacji i liczby są często efektem np. 
zmian w układach i zależnościach kapitałowych, łączenia i podziału 
firm, tworzenia holdingów i koncernów. Zmiany te nawet nie zawsze 
są korzystne dla danego przedsiębiorstwa, ale konieczne z punktu 
widzenia organizacji, w której skład wchodzi lub z którą jest związa-
ne. Konkretne przedsiębiorstwo musi się podporządkować takim 
decyzjom. Efektywność działania całej organizacji jest, bowiem 
ważniejsza niż efektywność działania poszczególnych jej ogniw. 

Jeśli przytoczona argumentacja jest przekonująca, to trzeba 
przyjąć, że marketing w obrocie towarowym zawsze jest związany 
z logistyką, że niemal każde działanie marketingowe podejmowane 
na rynku towarowym musi być wspierane działaniem logistycznym. 
Sprzężenie zwrotne między tymi dwoma zakresami działań przed-
siębiorczych zaczynające się od marketingu jest, więc pełne i nieu-
chronne. Relatywnie nieliczne procesy logistyczne mogą natomiast 
występować bez związku z marketingiem, jako efekt przesunięć 
w sferze militarnej lub społecznej, organizacji produkcji, postępu 
technicznego i organizacji zarządzania. Sprzężenie zwrotne zaczy-
nające się od logistyki może, więc być ograniczone. Nie zmienia to 
w istotnym zakresie wniosku, że marketing i logistyka w realnych 
procesach gospodarczych wykazują ścisłe powiązania i zależności, 
mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsię-
biorstw, i powinny być traktowane, jako zintegrowana podstawa 
zarządzania. [9] 

 
Rys. 5. Model zarządzania marketingowo-logistycznego 
(układ chronologiczny) [9] 

PODSUMOWANIE 

Wyjątkowo istotną rolę w strukturze potencjałów sukcesu 
przedsiębiorstwa wydaje się odgrywać zarządzanie logistyczno-
marketingowe, które można traktować z racji jego systemowego, 
procesowego i zintegrowanego charakteru, jako strategiczną deter-
minantę efektywności procesu i systemu tworzenia wartości dla 
klienta i dla przedsiębiorstwa oraz determinantę unowocześnienia 
ogólnego systemu zarządzania i transformacji przedsiębiorstwa. 
Istota i strategiczne znaczenie zarządzania logistyczno-
marketingowego, jako rdzennej kompetencji, wspomagającej dąże-
nia przedsiębiorstwa do uzyskania przeważającej pozycji wobec 
konkurenta na rynku (strategicznej pozycji sukcesu), wydaje się 
tkwić w jego strukturze i dynamice rozpatrywanej zarówno z per-
spektywy systemu zintegrowanego zarządzania (rynkowo-
przepływowego), koncepcji zarządzania (zintegrowanego modelu 
decyzyjnego), zintegrowanego procesu zarządzania oraz specyficz-
nych metod i instrumentów zarządzania.  

Tak rozumiana i wdrożona formuła zintegrowanego zarządza-
nia logistyczno-marketingowego może ujawnić się w postaci real-
nych źródeł sukcesu przedsiębiorstwa, tj. efektywnych strategii 
logistyczno-marketingowych, struktur logistyczno-marketingowych 
adekwatnych do zewnętrznych wymogów rynku i wewnętrznych 
założeń funkcjonowania przedsiębiorstwa, kompetencji w sferze 
decyzyjnej i wdrożeniowej, w adekwatnej strukturze i hierarchii 
wartości, w mechanizmach kreowania idei produktu i jego transfor-
macji w projekt, a następnie w optymalną macierz procesów i czyn-
ności związanych z realizacją pożądanej oferty podażowej, efek-
tywnego systemu informacji logistyczno-marketingowych, aktywne-
go i efektywnego controllingu logistyczno-marketingowego, itp. [2] 

Wspólne wykorzystanie działań logistycznych i marketingowych 
w działaniach konkurencyjnych jest bezsprzecznym faktem. Korzy-
ści płynące z takiej symbiozy dostrzegają nie tylko osoby związane 
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z logistyką czy z marketingiem. W literaturze z zakresu zarządzania 
pojawiły się propozycje wykorzystania obsługi klienta, jako źródła 
przewagi konkurencyjnej. 

 Podsumowując relacje pomiędzy marketingiem, a logistyką 
należy powiedzieć, iż marketing ma w obecnych czasach strate-
giczne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, co przejawia się 
w odpowiedzialności wszystkich wydziałów przedsiębiorstwa za 
czynności marketingowe i ich zrozumieniu. Z kolei czynności logi-
styczne i ich zadania również pozostają ważnym składnikiem zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji 
i powiązaniu dwóch grup czynności jest wykorzystanie poglądu, że 
punktem wyjścia dla opracowania strategii logistycznej stać powinny 
się koncepcje strategii marketingowej dotyczące produktu, ceny 
i działań promocyjnych z punktu widzenia wykorzystywanych kana-
łów dystrybucji. 
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Marketing-Logistics management 

The goal of the article is showing the need for the inte-

gration of marketing and logistics, their individual tasks and 

problems associated with them. Through selected aspects 

of marketing and logistics management demonstrates its 

specificity. This text is concentrating on show marketing and 

logistics, not as separate elements, but as an integrated man-

agement concept, which is a milestone in the pursuit of suc-

cess by the company. 
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