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Agata KOZIOŁ 

KSZTAŁTOWANIE PRZEPŁYWÓW INFORMACYJNO - MATERIAŁOWYCH  

W PROCESACH DYSTRYBUCJI W PERSPEKTYWIE MARKETINGOWEJ  

KATEGORII PRODUKTÓW 

 

W artykule omówione zostało zagadnienie kształtowania przepływów informacyjno – materiałowych w połączeniu z kon-

cepcją marketingowej kategorii produktów. Podejście takie wskazuje na potrzebę przeformatowania struktur organizacyjnych 

w przedsiębiorstwach i dopasowania ich do celów związanych z logistyka kategorii produktów. Główne wnioski wypływają ze 

zmiany postrzegania powiazania popytu na produkty w dystrybucji, co kształtuje decyzje w obszarze zarządzania logistycznego 

przedsiębiorstwem, a co za tym idzie, podziału ról i zadań logistycznych w przedsiębiorstwie. Zmiany te maja charakter jako-

ściowy i mogą mieć decydujące znaczenie dla budowania systemów dystrybucji przedsiębiorstw handlowych. 

 

WSTĘP 

Zarządzanie kategoriami to strategia, u której podstaw szukać 
należy założeń głównie marketingowych. Jej podstawowe założenia 
ukierunkowane są na zarządzanie ceną, promocją i rozmieszcze-
niem w przestrzeni sklepu tak, aby konsumentowi oferowane były w 
możliwie najatrakcyjniejszym układzie. Ze względu na sposób kon-
struowania kategorii produktów zarządzanie nimi stawia logistyce do 
rozpoznania nowe zadania, ze względu na zmianę w podejściu do 
zarządzania produktami. Zmiana ta opisana może być następują-
cym stwierdzeniem: sprzedajemy to, co klient chce od nas kupić, a 
nie to, co my możemy mu zaoferować. Istota tego stwierdzenia tkwi 
w przyjęciu założenia, że na kształt oferty wpływa przede wszystkim 
rozpoznawanie potrzeb klientów i dynamika zmian na rynku klien-
tów, natomiast kwestia związana z możliwością zaspokajania tych 
potrzeb jest zadaniem logistyki. Pozornie mogłoby się wydawać, że 
zmiana jest nieistotna, ale przyjmując do realizacji strategię zarzą-
dzania kategoriami produktów, tworzy się nowa jakość zarządzania 
grupą zróżnicowanych produktów, a nie pojedynczymi produktami. 

1. KSZTAŁTOWANIE PRZEPŁYWÓW INFORMACYJNO - 
MATERIAŁOWYCH W PROCESACH DYSTRYBUCJI 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych w konkurencyj-
nym i turbulentnym otoczeniu rynkowym wymaga koordynacji[1] 
wielu czynników wpływających na kształtowanie struktur i decyzji 
przedsiębiorstwa. Czynniki te mają źródła zarówno w otoczeniu 
zewnętrznym, jak i wewnętrznej strukturze oraz sposobie zarządza-
nia przedsiębiorstwem.  

Koncepcja zarządzania logistycznego wskazuje konieczność 
integracji i koordynacji działań związanych z przepływem dóbr[2]. 
Integracja ta stanowi ważną ścieżkę ewolucji logistyki[3]. Zarządza-
nie przedsiębiorstwem wymaga koordynacji wielu obszarów funk-
cjonalnych, niemniej w dużej mierze koncentruje się wokół główne-
go motoru napędowego przedsiębiorstw, a mianowicie przepływów, 
a w szczególności dwóch strumieni: przepływu informacji oraz 
przepływu dóbr.  

Zarządzanie logistyczne powinno być ukierunkowane na ste-
rowanie przepływami oraz ich wielopoziomową integrację[4], warun-

kiem której jest istnienie mechanizmów koordynujących procesy i 
przepływy. Pozwala to na osiąganie efektywności przedsiębiorstw i 
sieci oraz zoptymalizowanie wartości dodawanej przez wszystkie 
ogniwa łańcucha dostaw do produktu oczekiwanego przez klien-
ta[5]. Integracja stanowi centrum zadań logistycznych[6]. 

Wyzwaniem współczesnej logistyki gospodarczej jest zaspoka-
janie potrzeb klientów terminowo i po najniższych możliwych kosz-
tach. Wymagania te stają się wyzwaniem w kontekście głównego 
postulatu klientów, dostępności w miejscu i czasie. Koordynacja 
procesów powinna zatem koncentrować się na poszukiwaniu takich 
rozwiązań w zarządzaniu logistycznym, które, pozwalałyby dostar-
czać wartość dodaną, budującą więź i lojalność klienta poprzez 
zaspokajanie jego potrzeb w sposób kompleksowy, a uwzględnie-
niem indywidualnych potrzeb, procesu zakupowego oraz preferencji 
w zakresie serwisu logistycznego.  

Czynnikiem sukcesu rozwoju przedsiębiorstw tworzących 
współpracujących w procesach dystrybucji jest adaptowanie się do 
rynku. Można to osiągnąć przez kształtowanie relacji między partne-
rami w łańcuchu dostaw[7]. Właściwa konfiguracja dystrybucji 
umożliwia różnicowanie asortymentu według potrzeb klientów, co 
wpływa na rozszerzanie zasięgu dystrybucji[8].  

2. PRZEPŁYWY INFORMACJI W PROCESACH 
DYSTRYBUCJI W PERSPEKTYWIE 
MARKETINGOWEJ KATEGORII PRODUKTÓW 

Rozpatrując logistykę w kontekście zarządzania kategoriami 
produktów[9], optymalizacja systemów informacyjnych wydaje się 
być sprawą nadrzędną. 

Przepływy informacji w łańcuchu dostaw kategorii produktów 
powinny być uzależnione od jej struktury. Oznacza to możliwość 
wykorzystania znajomości struktury marketingowej kategorii produk-
tów do właściwego planowania relacji między partnerami w łańcu-
chu dostaw, odpowiedniego przygotowania procedur zarządzania 
produktami tak, aby uwzględniały one strukturę kategorii. 

System informacji obejmuje dwa obszary: system wewnętrzny 
przedsiębiorstwa oraz przepływy informacji w łańcuchu dostaw: od 
klientów w głąb łańcucha - pozwala kształtować ofertę dopasowaną 
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do rynku oraz z łańcucha na rynek, dzięki czemu łatwiej jest zakre-
ślać ramy możliwości logistycznych obsługi strumieni produktów. 

Kształtowanie systemów wewnętrznych przepływu informacji w 
kontekście marketingowej kategorii produktów wymaga przełożenia 
na wybrane obszary zarządzania produktami struktur tych kategorii. 
Jest to szczególnie widoczne w obszarze planowania logistycznego 
oraz szeroko pojętej funkcji zaopatrzenia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kształtowania dostępności produktów przez dopasowaną 
do struktury kategorii produktów politykę zarządzania zapasami. 

Wewnętrzne systemy informacyjne powinny być organizowane 
wokół jednostek biznesowych, jakimi są kategorie produktów. Ce-
lem takiego podejścia jest przyjęcie założenia, że jedynie dopaso-
wany do sposobu postrzegania oferty przez klienta system obsługi 
logistycznej, może być skutecznym i efektywnym podejściem w 
zarządzaniu strumieniami przepływów informacji i produktów. 

Wewnętrzny system przepływu informacji oparty o strukturę ka-
tegorii produktów pozwoli na odniesienie pojedynczych działań do 
jednostki biznesowej, jaką jest kategoria, a nie pojedynczych pro-
duktów lub grup produktów utworzonych ze względu na przynależ-
ność asortymentową lub dostawcę. Podejście takie wymaga two-
rzenia nowych struktur w zakresie zarządzania przepływem infor-
macji, których celem jest odnoszenie działań planistycznych do grup 
produktów zróżnicowanych asortymentowo, a co za tym idzie, we 
współpracy z wieloma dostawcami. 

Przepływy informacji w łańcuchu dostaw, między partnerami 
tych łańcuchów, w naturalny sposób są pochodną przyjętych w 
przedsiębiorstwie zasad sterowania przepływem informacji. Podob-
nie, jak w wewnętrznych systemach informacji, tak i w łańcuchu 
dostaw, podstawową jednostką odniesienia dla systemu informacyj-
nego jest kategoria produktów.  

Podejście takie stawia wymagania w zakresie koordynacji 
strumieni informacyjnych pomiędzy różnymi dostawcami. Zależności 
ujawnione w strukturze marketingowej kategorii produktów są wy-
tyczną wskazującą obszary tej koordynacji – produkty wykazujące 
powiązanie w obszarze popytu powinny być objęte ujednoliceniem 
zasad współpracy  w obszarze kontaktu z dostawcami tych produk-
tów i innymi podmiotami uczestniczącymi w organizacji przepływów 
materiałowych. 

Działania takie wymagają zrozumienia idei, celów, korzyści i 
odpowiedzialności wszystkich partnerów uczestniczących w zarzą-
dzaniu przepływem towarów należących do jednej kategorii produk-
tów. Należy zwrócić tu szczególną uwagę na konieczność podej-
mowania działań zmierzających w kierunku zacieśniania współpracy 
między partnerami w zakresie wspólnego planowania (konieczność 
udostępniania informacji związanych z towarem wzajemnie przez 
partnerów w łańcuchu), prognozowania (dzielenia się informacją w 
celu utrzymania równowagi podażowo – popytowej) oraz uzupełnia-
nia zapasów (koordynowanie zamówień na poziomie kategorii 
produktów). Podejście takie szeroko opisuje koncepcja CPFR (Col-
laborative Planning, Forecasting and Replenishement), której idea 
staje się podwaliną kształtowania łańcuchów dostaw opartych o 
struktury marketingowych kategorii produktów. 

3. PRZEPŁYWY MATERIAŁOWE W PROCESACH 
DYSTRYBUCJI W PERSPEKTYWIE 
MARKETINGOWEJ KATEGORII PRODUKTÓW 

Planowanie jako funkcja zarządzania logistycznego jest zasad-
niczym elementem realizacji zadań logistyki w przedsiębiorstwie. 

Planowanie w zarządzaniu kategoriami produktów obejmuje w 
szczególności: 
– identyfikację produktów w strukturze kategorii produktów, 
– identyfikację źródeł pozyskiwania produktów w kategorii, 
– identyfikację czynników wpływających na politykę zarządzania 

zapasami w przedsiębiorstwie, 
– identyfikację czynników wpływających na możliwości prze-

mieszczania i składowania produktów w kategorii, 
– identyfikacje miejsc powstawania kosztów transakcyjnych, 

związanych z realizacją zawieranych transakcji. 
 

Na podstawie zebranych informacji dokonuje się proces plano-
wania związany z: 
– planowaniem w zakresie zarządzania kontaktami z dostawcami, 
– planowaniem związanym z zarządzaniem uzupełnieniami zapa-

sów, 
– planowaniem w zakresie systemów komunikacji, 
– planowaniem podziału zadań i odpowiedzialności. 
 

W zarządzaniu kategoriami produktów podstawowym odniesie-
niem dla planowania jest tworzenie menedżerów kategorii, którzy 
odpowiedzialni są za kategorię w całości. W nauce o marketingu, 
menedżerowie tacy odpowiadają za wszystkie aspekty zarządzania 
marketingowego produktami w kategorii. Aby zachować wysoki 
poziom obsługi klienta, do funkcji marketingowych menedżera 
kategorii dołączyć należy zadania logistyczne dla kategorii. Jest to 
podstawowa zmiana w podejściu do zarządzania produktami w 
przedsiębiorstwie. Utworzenie jednostek składających się ze specja-
listów różnych działów (działu marketingu, logistyki, sprzedaży i 
innych), daje możliwość zarządzania grupami produktów jako cało-
ścią. Oznacza to przejście z podejścia opartego na analizie poje-
dynczych produktów lub grup rodzajowych do zarządzania katego-
riami składającymi się z różnorodnych produktów, pochodzących z 
różnych źródeł. Jednostki te przejmują rolę koordynatorów dostaw – 
funkcji dobrze funkcjonującej w łańcuchach dostaw. 

Za koordynatora dostaw uznaje się podmiot, którego zadaniem 
jest organizacja i sterowanie dostawami surowców, materiałów, 
części zamiennych objętych usługą, zgodnie z wymaganiami i wy-
tycznymi zamawiającego usługę. W łańcuchach dostaw usługę 
koordynacji dostaw często świadczą partnerzy zewnętrzni (centra 
logistyczne lub wybrani dostawcy). Przeniesienie tej roli do kategorii 
produktów ma za zadanie wprowadzenie podziału zadań nie według 
funkcji, ale w sposób podmiotowy – odnoszących się do kategorii 
produktów.  

Tradycyjny układ funkcji logistycznych w zakresie zarządzania 
przepływem produktów w przedsiębiorstwie handlowym prezentuje 
rys. 1. 

Podejście tradycyjne zakłada, że produktami zarządza się w 
odniesieniu do: 
– prognozowanej sprzedaży produktów, rozpatrywanej indywidu-

alnie dla każdego produktu zgodnie z charakterystyką popytu, 
– stanów zapasów, względem których dopasowuje się indywidu-

alnie techniki sterowania uzupełnieniami, 
– warunków umów z dostawami, które mogą być wspólne dla 

wszystkich dostarczanych produktów lub ustalane indywidualnie 
w zależności od rodzaju dostarczanego produktu. 

–  
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Rys. 1. Schemat układu ogniw logistycznych w przedsiębiorstwie 
Źródło: opracowanie własne 

 
Po wprowadzeniu ogniwa koordynatora kategorii dokonuje się 

zmiany w planowaniu i zarządzaniu funkcjami logistycznymi.  
Można rozpatrzyć dwa przypadki, w których wprowadza się 

wewnętrzna jednostkę koordynatora kategorii. 
Pierwszy przypadek jest taki, w którym istnieje rozłączność do-

stawców w kategoriach – każdy dostawca dostarcza produkty za-
kwalifikowane tylko do jednej kategorii. Oznacza to jednoznaczne 
przyporządkowanie dostawcy do koordynatora (przykłady takich 
kategorii można znaleźć głównie w ogniwach producenckich). Nowy 
układ ogniw w przypadku rozłączności dostawców prezentuje rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Schemat nowego układu funkcji logistycznych w przypadku 
rozłączności dostawców; Źródło: opracowanie własne 

 
Do zadań działu logistyki należy przede wszystkim: 

1. kontrola funkcji planowania 
2. sterowanie przepływem informacji i dokumentów, 
3. organizacja fizycznej dystrybucji, 
4. kontrola nad realizacją zadań logistycznych realizowanych 

przez koordynatorów kategorii, 
5. planowanie strategiczne działań logistycznych dla wszystkich 

kategorii produktów, 
6. planowanie i realizacja procesów logistycznych dla produktów 

nie dołączonych do żadnej z kategorii. 
 
Do zadań koordynatora kategorii należy: 

1. uzgadnianie warunków dostaw (ilości, terminów, transportu) z 
dostawcami, 

2. sterowanie poziomem zapasów i kontrola nad realizacją założeń 
polityki zarządzania zapasami, 

3. wspomaganie rozmieszczenia towarów w magazynie, 
4. analiza dynamiki zmian w kategorii produktów i jej strukturze. 

 
W przypadku, gdy dostawcy są jednoznacznie przypisani do 

jednej kategorii, wsparcie logistyczne kategorii koncentruje się 
głównie na uzgadnianiu warunków dostaw i koordynacji dostaw tak, 
aby utrzymać wysoką dostępność produktów do sprzedaży i jednoli-
ty poziom dostępności dla całej kategorii. 
 

W drugim przypadku rozpatrzyć należy sytuację, w której do-
stawcy dostarczają produkty do różnych kategorii. Jest to przypadek 
znacznie trudniejszy, ponieważ wymaga koordynacji zamówień do 
różnych kategorii, które mogą być zarządzane zgodnie z różniącymi 
się od siebie wytycznymi. 

Nowy układ funkcji logistycznych w przypadku niejednoznacz-
nego przypisania dostawców do kategorii prezentuje rysunek 3.  
 

 
Rys. 3. Schemat układ funkcji logistycznych w przypadku niejedno-
znacznego przypisania dostawców do kategorii; Źródło: opracowa-
nie własne 

 
W przypadku niejednoznacznego przypisania dostawców do 

kategorii dział logistyki ma większy zakres zadań i odpowiedzialno-
ści: 
1. jest odpowiedzialny za składanie zamówień u dostawców, 
2. jest odpowiedzialny za koordynację działań, uzgadnia warunki 

dostaw z dostawcami, rozlicza dostawy, 
3. kontroluje funkcje planowania w kategoriach produktów, 
4. steruje przepływem informacji i dokumentów, 
5. organizuje fizyczną dystrybucję, 
6. kontroluje realizację zadań logistycznych wykonywanych przez 

koordynatorów kategorii, 
7. planuje strategiczne działania logistyczne dla wszystkich kate-

gorii produktów, 
8. planuje i realizuje procesów logistycznych dla produktów nie 

dołączonych do żadnej z kategorii. 
 
Istotnym zadaniem stawianym logistyce w przypadku, gdy je-

den dostawca dostarcza produkty do różnych kategorii jest skoor-
dynowanie dostaw w czasie. 

Do zadań koordynatorów kategorii należeć będzie: 
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1. bieżąca kontrola stanów zapasów produktów w kategorii, 
2. przekazywanie informacji (lub zamówień wewnętrznych) na 

brakujące produkty do działu logistyki, 
3. bieżąca kontrola dynamiki zmian w kategorii produktów, 
4. wspomaganie przepływów produktów w przedsiębiorstwie, 
5. analiza dynamiki zmian w kategorii produktów i jej strukturze. 
 

Podejście takie istotnie redukuje zakres zadań i odpowiedzial-
ności leżących w kompetencjach koordynatorów dostaw na rzecz 
działu logistyki. 

Podsumowując omówione rozwiązania wskazać należy główne 
różnice w organizacji zarządzania logistycznego w stosunku do 
podejścia tradycyjnego i w stosunku do każdego z podanych roz-
wiązań: 
– działania logistyczne koncentrują się wokół jednostek bizneso-

wych, jakimi są kategorie produktów, a nie wokół pojedynczych 
produktów, 

– odpowiedzialność za zadania logistyczne spoczywa częściowo 
na koordynatorze kategorii, a częściowo na dziale logistyki, 

– w przypadku, gdy dostawcy dostarczają swoje produkty do 
jednej tylko kategorii, zadania wykonawcze i decyzje należą do 
kompetencji koordynatorów kategorii, natomiast dział logistyki 
pełni głównie role kontrolne i steruje fizycznym przepływem to-
warów, 

– w przypadku, gdy dostawcy dostarczają towary do więcej niż 
jednej kategorii, koordynatorzy kategorii pełnią głównie role kon-
trolne i dostarczają informacji o potrzebach do działu logistyki. 
Dział logistyki podejmuje decyzje związane z wielkością zamó-
wienia i realizuje cały proces zakupów. 

 
Przeniesienie punktu ciężkości zarządzania logistycznego mar-

ketingową kategorią produktów na koordynatorów kategorii pozwoli 
na większą dokładność i dopasowanie działań logistycznych, ze 
względu na ujawnione zależności strukturalne i podobieństwa popy-
tu. Zarządzanie logistyczne będzie bardziej elastyczne. Zwiększy 
się szybkość reakcji na zmiany na rynku, ze względu na bardziej 
uporządkowany system analizy zachowań konsumentów poprzez 
analizę struktury kategorii produktów. 

PODSUMOWANIE 

Zasady i priorytety wspierające kształtowanie przepływów in-
formacyjno - materiałowych dotyczą dwóch obszarów wpływających 
na poziom dostępności produktów: obszar wymagań klienta, który z 
natury rzeczy powinien być możliwie najwyższy, co nie oznacza, że 
dla wszystkich taki sam, oraz zasad zarządzania logistycznego w 
przedsiębiorstwie. Współgrać one powinny w szczególności z po-
stawionymi w przedsiębiorstwie celami logistycznymi oraz zasobami 
niezbędnymi i dostępnymi do realizacji tych celów. 

Kształtowanie tych przepływów winno opierać się o wytyczne 
wynikające z charakterystyki zarówno grup odbiorców, jak również 
grup produktów i sposobów oferowania ich na rynku. Zarządzanie 
kategoriami jest znanym w marketingu, ale innowacyjnym dla logi-
styki obszarem, który znacząco zmienia sposób patrzenia na obsłu-
gę logistyczną przepływów w przedsiębiorstwie.  Zmiany jakościowe 
w systemach logistycznych, podziale ról i zadań mają na celu 
wzrost efektywności tych systemów zmierzający w kierunku mak-

symalizacji dostępności produktu dla klienta w miejscu i czasie 
przez niego wymaganym. 
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The evolution of information and communication flow  
in distribution of materials  

in the category management perspective 

Paper discussed  the issue of shaping the information 

and material flows in combination with marketing product 

category management. This approach highlights the need for 

reformatting the organizational structures in companies and 

match them to purposes related to the logistics of product 

categories. The main conclusions flow from the altered per-

ception linking the demand for products in the distribution, 

logistics management decisions what shapes the company 

and, consequently, the Division of roles and tasks in the en-

terprise. These changes has qualitative nature and can be 

crucial to build distribution systems traders. 
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