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Koszty logistyczne w agencji reklamowej

Logistics costs in the advertising industry

Synopsis. Celem bada  by o okre lenie znaczenia kosztów logistycznych w przed-

si biorstwie z bran y reklamowej. Analiz  obj to agencj  reklamow  dzia aj c  na

polskim rynku od 2004 roku. Badania wykaza y, e w strukturze kosztów przed-

si biorstw zajmuj cych si  handlem artyku ami reklamowanymi znaczny udzia

stanowi  koszty logistyczne. Dzi ki znajomo ci obszarów ich powstawania w ba-

danym podmiocie zredukowano je przez rok z 11,7 do 5,0%. W strukturze kosztów 

logistycznych dominuj  koszty transportu, które stanowi  ok. 50%, a najmniejszy

odsetek obejmuje koszty systemu opakowa  i magazynowania. Zdaniem pracow-

ników przedsi biorstwa koszty logistyczne maj  znacz cy wp yw na jako  obs ugi

klienta. 

S owa kluczowe: koszty logistyczne, agencja reklamowa, gad ety

Abstract. The aim of the research was to determine the importance of logistics 

costs in the enterprise company from the advertising industry. The analysis inclu-

ded an advertising agency operating on the Polish market since 2004. Studies have 

shown that the logistics cost represents a significant share in the cost structure of 

enterprises trading advertised articles. Based on the knowledge of the areas of their 

formation in the audited entity, they reduced the costs from 11.7 to 5.0% over the 

year. The logistics cost structure is dominated by transport costs, which account for 

about 50% and the lowest percentage share of the packaging and the storage costs 

system. According to the employees, logistics costs have a significant impact on the 

quality of customer service.

Key words: logistic costs, advertising agency, gadgets

Wst p

W tworzeniu sukcesu rynkowego przedsi biorstw istotne znaczenie przypisuje si

reklamie. Pocz tkowo jej zadaniem by o wspieranie sprzeda y produktów i us ug, obec-

nie reklama wchodzi w sk ad szerszego zakresu dzia a  i instrumentów przedsi biorstwa

zwanego marketingiem [Nowacki 2006]. Marketing to proces planowania i urzeczywist-

niania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i us ug w celu doprowadzenia

do wymiany satysfakcjonuj cej jednostki i organizacje [Bennet 1988].
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Bardzo charakterystycznym i stosunkowo m odym dzia em reklamy s  upominki i ga-

d ety reklamowe. Gad etem mo e by  dowolny przedmiot, który pomie ci przynajmniej 

nazw , logo firmy lub slogan reklamowy [Pa czyk 2014]. Znajduj  one odbiorców na 

ró nych poziomach biznesu. Du e spó ki wykorzystuj  je jako cz  swoich obszernych 

kampanii reklamowych lub kupuj  ekskluzywne upominki dla kontrahentów. Mniejsze 

firmy korzystaj  z artyku ów reklamowych np. w czasie wystaw na targach. Mikroprzed-

si biorstwa przekazuj  za  swoim klientom drobne gad ety w postaci np. d ugopisów 

z logo firmy podczas bezpo rednich kontaktów. 

Wed ug bada  Polskiej Izby Artyku ów Promocyjnych (PIAP) sektor upominków 

i gad etów reklamowych stanowi drugi po reklamie internetowej skuteczny a zarazem 

tani porównywalnie do efektów no nik przekazu reklamowego1. Z bada  zrealizowanych 

przez zespó  ConQuest Consulting w 2010 roku wynika, e do g ównych odbiorców tego 

typu produktów nale  przede wszystkim firmy z nast puj cych bran : farmaceutyczna, 

tytoniowa, alkoholowa, konsultingowa czy finansowa. 

Coraz widoczniejszym trendem s  zakupy gad etów przez sklepy internetowe, które 

staraj  si  w ten sposób zaopatrzy  klientów w podstawowe dane na temat firmy. Maj  

one na uwadze fakt, i  wielu zadowolonych z przeprowadzonej transakcji osób ponowi 

zakupy w danym sklepie. Sklepy internetowe do czaj  zatem do przesy anych paczek 

z zamówieniem drobne gad ety umieszczane zazwyczaj w okolicach stanowiska kompu-

terowego, które przypominaj  o sklepie. 

Wyra n  tendencj  jest tak e coraz cz stsze zamawianie gad etów poprzez agencje 

reklamowe lub przedsi biorstwa z bran y public relations (PR). Osoby zarz dzaj ce ta-

kimi firmami coraz cz ciej si gaj  po us ugi tworzenia kompletnych planów promocyj-

nych, które uwzgl dniaj  spersonalizowane no niki przekazu2.

Upominki i gad ety reklamowe postrzegane s  jako coraz efektywniejszy sposób do-

tarcia do klientów i promocji. Przek ada si  to na dynamiczny wzrost tego rynku. Ju  

w 2008 roku wed ug bada  GUS istnia o w Polsce ponad 16 tys. agencji. Jako kluczowe 

czynniki sukcesu przedsi biorstw zajmuj cych si  sprzeda  upominków i gad etów re-

klamowych wymienia si  cen , jako  produktów, terminowo  oraz ich innowacyjno . 

Wszystkie te elementy s  powi zane z kosztami funkcjonowania agencji reklamowych. 

W ich strukturze znaczny udzia  stanowi  koszty logistyczne. W zwi zku z tym w opra-

cowaniu podj to prób  analizy takich kosztów w jednej z agencji funkcjonuj cej w sek-

torze upominków i gad etów reklamowych od 2004 roku. 

Cel i metodyka bada

Celem bada  by o okre lenie znaczenia kosztów logistycznych w przedsi biorstwie 

z bran y reklamowej. W zwi zku z tym niezb dne sta o si  rozpoznanie poziomu i struk-

tury kosztów logistycznych, dynamiki ich zmian oraz okre lenia udzia u koszów logistycz-

nych w strukturze kosztów przedsi biorstwa. Analiz  obj to jedn  z agencji reklamowych 

1 http://www.piap-org.pl/site_media/download/Wyniki_IIIetapu_badania_PIAP_2014_4.pdf [dost p 

28.04.2015].
2 http://www.conquest.pl/589/badanie-rynku-gadzetow-reklamowych-wyniki. [dost p 10.05.2015].
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dzia aj cych na polskim rynku, zajmuj c  si  sprzeda  artyku ów reklamowych od 2004 

roku. Na podstawie dotychczasowej wiedzy sformu owano dwie hipotezy badawcze.

Poziom kosztów logistycznych w przedsi biorstwach reklamowych obni a si . 

W strukturze kosztów logistycznych agencji zajmuj cych si  sprzeda  gad etów re-

klamowych dominuj  koszty zwi zane z transportem.

W pracy wykorzystano studia literatury przedmiotu, dane statystyki masowej oraz do-

kumentacj  z konkretnego przedsi biorstwa w postaci sprawozda  finansowych. Istotnym 

ród em danych by a tak e obserwacja uczestnicz ca w badanym przedsi biorstwie.

Wybór przedmiotu badania wynika  z jego znaczenia i ograniczonego poznania. W li-

teraturze wyst puj  jedynie krótkie wzmianki dotycz ce gad etów reklamowych, które 

najcz ciej uwzgl dnia si  w pozycji „inne media”. Mimo e Polska Izba Artyku ów Pro-

mocyjnych (PIAP) szacuje sektor artyku ów promocyjnych ju  na ponad miliard z otych3, 

jedyne informacje o sekcji upominków mo na znale  w publikacjach katalogów z upo-

minkami i w gazetach bran owych, których liczba na polskim rynku jest ograniczona. 

Z punktu widzenia logistyki i kosztów logistycznych pozycje literatury najcz ciej 

ukazuj  problem kosztów logistycznych na przyk adnie firm transportowych lub pro-

dukcyjnych. By  mo e wynika to z faktu, e w tego rodzaju przedsi biorstwach udzia  

kosztów logistycznych jest najwi kszy i naj atwiej jest oddzieli  je od innych kosztów. 

Wyniki bada  i dyskusja

Wed ug C. Skowronka i Z. Sarjusza-Wolskiego [1995, s. 265] koszty logistyczne to 

„wyra one w pieni dzu zu ycie pracy ywej, rodków i przedmiotów pracy, wydatki 

finansowe oraz ujemne skutki zdarze  nadzwyczajnych, które s  wywo ane przep ywem 

dóbr materialnych (surowców, materia ów, wyrobów, towarów) w przedsi biorstwie 

i mi dzy przedsi biorstwami, a tak e utrzymaniem zapasów”. 

H.Ch. Pfohl [2001] okre li  ca kowite koszty logistyki jako sum  kosztów: obs ugi 

zamówie , wysy ki, transportu, zarz dzania zapasami, magazynu, partii towarów oraz 

poziomu obs ugi. W literaturze istnieje wiele podzia ów kosztów logistycznych wed ug 

ró norodnych kryteriów, takich jak: stopie  z o ono ci kosztów, tre ci ekonomiczne 

kosztów, rodzaj kosztów, wielko  i poziom intensywno ci dzia alno ci logistycznej, 

sk adniki procesów logistycznych, zu ycie podstawowych czynników produkcji, miejsce 

powstawania kosztów, podstawowe fazy przep ywu.

Wed ug M. Kufel [1990] koszty logistyczne charakteryzuje: 

rozproszenie w ród wielu grup kosztów ujmowanych wed ug tradycyjnego przekroju 

(rodzajowego i kalkulacyjnego), 

du y i rosn cy udzia  w ca kowitych kosztach dzia ania przedsi biorstwa,

zmienno  w poszczególnych okresach,

rozdzielenie odpowiedzialno ci za ich kszta towanie na wiele komórek organizacyj-

nych i stanowisk sk adaj cych si  na struktur  organizacyjn  przedsi biorstwa,

pracoch onno  czynno ci zwi zanych z ustaleniem wielko ci tych kosztów ogó em, 

wymagaj cych wielu zabiegów ewidencyjnych i obliczeniowych.

3 http://www.piap-org.pl/rynek-reklamy [dost p 16.05.2015].
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Problematyka kosztów logistycznych jest skomplikowanym i z o onym zagadnie-

niem. Jest wiele trudno ci z identyfikacj  kosztów logistyki w ród innych kosztów przed-

si biorstwa przez silne zwi zki mi dzy nimi. Struktura kosztów logistyki jest bardzo roz-

budowana i rozmyta [Szyma ska 2014].

W wysoko rozwini tych krajach szacuje si , e rednio 20–40% kosztów w przed-

si biorstwach przypada na koszty logistyczne [Rutkowski 1993, Rzymyszkiewicz 1995, 

K pka 2001] z czego jak podaj  C. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski [2003] 40–50% stano-

wi  koszty przep ywów fizycznych, 30–40% – koszty zapasów, a 15–20% – koszty pro-

cesów informacyjnych. Globalne koszty logistyczne przedsi biorstw obejmuj  10–35% 

przychodów ze sprzeda y i stanowi  grup  kosztów, w której istniej  obecnie najwi k-

sze rezerwy dla dzia a  oszcz dno ciowych [K pka 2001]. W zwi zku z tym znaczenie 

problematyki kosztów logistyki dla realizacji podstawowego celu przedsi biorstwa, jaki 

stanowi maksymalizacja d ugoterminowego zysku, jest bardzo istotne. 

Agencja Reklamowa Atos4 dzia a na polskim rynku od 2004 roku i nale y do grupy 

agencji wyspecjalizowanych, zajmuj cych si  jednym rodzajem reklamy. G ównym no-

nikiem przekazu reklamowego, jaki oferuje, s  artyku y promocyjne i informacyjne, tzw. 

gad ety. Firma Atos obs uguje klientów indywidualnych, a tak e uczestniczy w og oszo-

nych przez samorz dy przetargach, zamówieniach oraz konkursach publicznych i niepu-

blicznych na dostawy artyku ów promocyjnych. Na koniec 2014 roku w przedsi bior-

stwie pracowa o 12 osób. Firma Atos nale y do grona przedsi biorstw, które kreuj  poda  

i ceny na rynku artyku ów reklamowych.

Struktura kosztów logistycznych w analizowanej agencji wi e si  z systemem logi-

stycznym, jaki ukszta towano w firmie. W literaturze wyst puje wiele klasyfikacji syste-

mów logistycznych. M. Skowron-Nowicka [2001] wymieni a trzy kryteria ich segregacji: 

instytucjonalne, przep ywu i funkcjonalne.

System logistyczny przedsi biorstwa Atos mo na podzieli  na cztery podsystemy lo-

gistyczne: transportu, magazynowy, obs ugi zamówie  i opakowa . W przedsi biorstwie 

stosuje si  funkcjonalny podzia  kosztów. Koszty logistyczne wyst puj  w czterech ob-

szarach funkcjonowania agencji (rys. 1). 

W podsystemie transportu mieszcz  si  koszty: amortyzacji rodków transportowych, 

zu ycia paliw oraz obcych us ug transportowych. W latach 2012–2014 firma Atos dyspo-

nowa a dwoma samochodami osobowymi, a ich amortyzacja wynosi a 16 311,48 z otych 

rocznie. Koszty zu ycia paliwa w 2012 roku stanowi y 11 492,23 z otych. W nast pnym 

roku zmniejszy y si  o 1911,63 z otych. Wynika o to z mniejszej liczby spotka  han-

dlowców z klientami indywidualnymi. Ponadto 2013 rok by  czasem realizacji du ych 

przetargów na dostawy artyku ów reklamowych. W 2014 roku zanotowano wzrost kosz-

tów zu ycia paliwa do kwoty 13 980,15 z otych. Wi za o si  to g ównie ze wzrostem cen 

paliw. Koszty obcych us ug transportowych w 2012 wynios y 37,7 tys. z otych, a w kolej-

nym roku wzros y do 40,80 tys. z otych. W 2014 roku odnotowan  tendencj  zni kow . 

Poziom tych kosztów obni y  si  do 38,54 tys. z otych (rys. 2).

W firmie Atos koszty obcych us ug transportowych obejmuj  cztery grupy: koszty 

us ug przewo ników miejskich, przewo ników krajowych, koszty transportu indywidu-

alnego oraz koszty us ug firm zajmuj cych si  organizacj  przewozów mi dzynarodo-

4 Ze wzgl du na tajemnic  handlow  nazwa agencji reklamowej zosta a zmieniona. 
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wych. Us ugi przewo ników krajowych w 2012 roku stanowi y ponad 81% wszystkich 

kosztów w tej grupie. W 2013 roku ich odsetek zmniejszy  si  do 61%. W kolejnym 

roku, wraz ze wzrostem warto ci kosztów, odnotowano wzrost ich udzia u do 70%. 

Koszty przewo ników krajowych determinowa y zatem koszty podsystemu transportu 

(rys. 3). 

Rok 2012 cechowa  si  najwi kszym udzia em kosztów us ug przewo ników krajo-

wych oraz najmniejszymi kosztami us ug przewo ników miejskich i mi dzynarodowych. 

Wynika o to z ma ej liczby klientów z siedzib  w Warszawie oraz pojedynczych zlece  

produkcji artyku ów reklamowych poza granicami kraju. Z kolei w 2013 roku zanoto-

podsystem 
transportu

koszty 
amortyzacji 

środków 
transportowych

koszty 
zużycia 
paliw

koszty obcych usług transportowych:

• usługi przewoźników miejskich (TNT, Sash Expess)

• usługi przewoźników świadczących usługi transportowe krajowe (DHL, UPS, 
DPD) 

• usługi przewoźnika indywidualnego dla dużych, jednorazowych ładunków 
(Transport Śpiołek)

• usługi przewoźników międzynarodowych (ECL, PEKAES) – cło jest wliczone 
w usługę przewoźnika

podsystem 
magazynowy

koszty 
amortyzacji 
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podatki 
i opłaty od 
budynków
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zamówień
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koszt opakowań 
transportowych, taśm 
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i innych  

Rysunek 1. Struktura kosztów logistycznych w badanym przedsi biorstwie

Figure 1. Structure of logistics costs in the studied company

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z przedsi biorstwa.

36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42

2012 2013 2014

ty
s.

 z
ł

Rysunek 2. Koszty obcych us ug transportowych w latach 2012–2014

Figure 2. The costs of foreign transport services in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych firmy Atos.
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wano najmniejsze koszty zu ycia paliw i us ug przewo ników krajowych, za  najwi k-

sze koszty transportu us ug indywidualnych. Wi za o si  to z ma  liczb  realizowanych 

zamówie  przetargowych, których wymogiem s  dostawy indywidualne du ych partii 

towarów wraz z us ug  roz adunku we wskazanym przez zamawiaj cego miejscu. Dla 

2014 roku charakterystyczne by y du e koszty zwi zane z transportem przewo ników 

miejskich. W tym czasie handlowcy firmy Atos nawi zali wspó prac  z nowymi przed-

si biorstwami, których siedziby mieszcz  si  w Warszawie.

Koszty logistyczne generuje tak e podsystem magazynowania. W jego sk ad wchodz  

koszty amortyzacji magazynu i podatki od budynków. Amortyzacja g ównego budynku 

agencji wynosi a rocznie 8466,36 z otych, a podatek od nieruchomo ci 1241,68 z otych. 

Magazynek wzorów artyku ów reklamowych zajmuje oko o 25% powierzchni lokalu 

u ytkowanego przez firm , co stanowi 2427,01 z otych op at rocznie. 

W podsystemie obs ugi zamówie  wyró niono koszty wynagrodze  dwóch pracow-

ników dzia u logistyki. W 2011 roku wynosi y one 58 862,80 z otych, a w kolejnych 

latach wzros y do 61 997,54 z otych. Wi za o si  to z niewielk  podwy k  p ac.

Ostatnim podsystemem w kszta towaniu kosztów logistycznych w firmie jest ga  

kosztów pakowania. Obejmuje ona koszty opakowa  transportowych, palet, ta m zabez-

pieczaj cych, wype niaczy, etykiet i innych. W 2012 roku koszty te ukszta towa y si  na 

poziomie 2,6 tys. z otych, a w kolejnym roku wzros y o 3/4 (rys. 4). Wynika o to g ównie 

z wi kszej liczby indywidualnych przesy ek transportowych. W 2014 roku poziom tego 

rodzaju kosztów by  niewiele ni szy i wynosi  4,2 tys. z otych.

Z danych wynika, e koszty logistyczne generowane przez podsystem transportu 

wykazuj  tendencj  wzrostow . W 2012 roku wynosi y one 65 506,68 z otych (rys. 5). 

W nast pnym roku wzros y o 1183,10 z otych, a w 2014 roku o kolejne 2139,93 z otych 

Niewiele mniejsze by y koszty wynagrodze .

Koszty generowane przez podsystem magazynowy by y sta e i w kolejnych latach 

wynosi y 2427,01 z otych, koszty systemu obs ugi zamówie  natomiast wzros y w 2013 

roku do ok. 62 tys. z otych i utrzyma y si  na tym poziomie w kolejnym roku. Odmienn  
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Rysunek 3. Struktura kosztów obcych us ug transportowych w firmie Atos w latach 2012–2014

Figure 3. Structure of the cost of foreign transportation services in the Atos company in 2012–

–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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tendencj  zaobserwowano w zakresie kosztów systemu opakowa , które po wzro cie 

w 2013 roku, w kolejnym 2014 roku obni y y si  do 4,2 tys. z otych. 

W strukturze kosztów logistycznych w badanym przedsi biorstwie dominuj  koszty 

transportu (rys. 6). W analizowanym okresie ich udzia  wynosi  od 49 do 51%. Podobnie 

du y by  odsetek kosztów obs ugi wynagrodze , które stanowi y od 45 do 46%. Zde-

cydowanie najmniejszy udzia  dotyczy  kosztów systemu opakowa  i magazynowania. 

cznie te dwie grupy kosztów wynosi y od 4% w 2012 roku do 5% w 2014 roku.

Z oblicze  wynika, e w Agencji Reklamowej Atos w latach 2012–2014 wyst pi  

wzrost kosztów logistyki (rys. 7). W 2012 roku wynosi y one 129,4 tys. z otych. W na-

st pnym roku koszty te wzros y o ok. 6,3 tys. z otych, a w kolejnym o nast pne 1,8 tys. 

z otych. Ich wysoko  w znacznym stopniu zale a a od liczby zrealizowanych zamówie . 

Tylko koszty podsystemu magazynowania by y sta e. 

W analizowanym okresie koszty logistyczne nie przekroczy y 15% wszystkich kosz-

tów przedsi biorstwa (rys. 8). W 2012 roku stanowi y one 11,7% kosztów ogó em. W ko-
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Rysunek 4. Poziom kosztów podsystemu opakowa  w latach 2012–2014

Figure 4. The level of the cost of the packaging subsystem in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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Rysunek 5. Koszty logistyczne generowane przez podsystemy w przedsi biorstwie Atos w latach 

2012–2014

Figure 5. Logistics costs generated by subsystems in the Atos company in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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Rysunek 6. Struktura kosztów logistycznych w firmie Atos w latach 2012–2014

Figure 6. Structure of logistics costs in Atos company in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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Rysunek 7. Koszty logistyczne w przedsi biorstwie Atos w latach 2012–2014

Figure 7. The costs of logistics in the Atos company in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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Rysunek 8. Udzia  kosztów logistycznych w kosztach przedsi biorstwa Atos w latach 2012–2014

Figure 8. The share of logistics costs in the cost of Atos company in 2012–2014

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z firmy Atos.
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lejnych latach, mimo wzrostu ich warto ci, ich udzia  zmniejszy  si  dwukrotnie do po-

ziomu 5,3%. Wi za o si  to ze wzrostem wysoko ci wszystkich kosztów w agencji.

Aby okre li , czy koszty logistyczne maj  wp yw na jako  obs ugi klienta, prze-

prowadzono badanie ankietowe w ród pracowników firmy Atos. Zdaniem 2/3 badanych 

koszty logistyki maj  wp yw na poziom obs ugi klientów, a 1/3 ankietowanych nie mia a 

zdania na ten temat.

Ankietowani wskazali jednak sytuacje, w których wi ksze koszty logistyki przyczy-

niaj  si  do poprawy jako ci obs ugi klienta. Przedstawili nast puj ce przyk ady: 

dro sza us uga ekspresowego przewozu towaru umo liwia a terminowe dostarczenie 

artyku ów reklamowych na przyj cie organizowane przez klienta,

dodatkowy zakup opakowa  jednostkowych transportowych pozwoli  na przewóz to-

waru bez uszkodze  i ograniczy  reklamacje

wybór transportu lotniczego, który oferowa  wy sze ni  transport morski ceny prze-

wozu pozwoli  zminimalizowa  czas dostawy towaru do klienta i wybra  firm  Atos 

jako dostawc ,

zakup dro szych, solidniejszych ta m opakowaniowych zminimalizowa  uszkodzenia 

paczek w transporcie i ograniczy  skargi klientów,

wysy ka wzorów produktów przed zamówieniem towaru przyczyni a si  do wi kszej 

lojalno ci klientów,

korzystanie z dro szych us ug przewozu, tj. indywidualnego transportu przesy ek, 

sprawia o, e instytucje i przedsi biorstwa wystawia y firmie Atos referencje o kom-

pletnych, terminowych dostawach. To z kolei umo liwia o przedsi biorstwu dalszy 

udzia  w post powaniach przetargowych. Z danych wynika, e analizowana firma 

w latach 2012–2014 pozyska a wiele pozytywnych referencji. Wskazuj  one na wy-

sok  jako  wiadczonych us ug i zaufanie ze strony klientów. 

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione analizy nie wyczerpuj  bada  na temat kosztów logistyki w agencji 

reklamowej, poniewa  dotycz  tylko jednego przedsi biorstwa. Na ich podstawie mo na 

jednak sformu owa  kilka wniosków.

1. Specyficzn  cz ci  rynku reklamy s  gad ety reklamowe, które znajduj  swoich od-

biorców na ró nych poziomach biznesu. Du e spó ki zakupuj  ekskluzywne upomin-

ki dla kontrahentów albo wykorzystuj  je jako cz  swoich kampanii reklamowych. 

Mniejsze firmy korzystaj  z artyku ów reklamowych m.in. w czasie wystaw na tar-

gach w celu utrwalenia informacji o przedsi biorstwie. Maj  one na celu zach cenie 

klientów do ponownych zakupów w tej samej firmie. 

2. W strukturze kosztów przedsi biorstw zajmuj cych si  produkcj  i handlem artyku-

ami reklamowanymi znaczny udzia  stanowi  koszty logistyczne. W analizowanej 

firmie w 2012 roku ich odsetek wynosi  11,7%. W kolejnych latach 2013–2014 ich 

udzia  obni y  si  do ok. 5%. wiadczy to o znajomo ci obszarów logistycznych 

w przedsi biorstwie i ograniczaniu ich kosztów. Hipoteza pierwsza zosta a zatem po-

zytywnie zweryfikowana. 

3. W grupie kosztów logistycznych w firmie Atos dominowa y koszty zwi zane z trans-

portem. Ich odsetek w analizowanych latach mie ci  si  w przedziale od 49 do 51%. 

•

•

•

•

•

•



A. Kami ska, E.J. Szyma ska

36

Hipoteza druga zosta a zatem pozytywnie zweryfikowana. Zdecydowanie najmniej-

szy udzia  dotyczy  kosztów systemu opakowa  i magazynowania. cznie te dwie 

grupy kosztów stanowi y si  od 4% w 2012 roku do 5% w 2014 roku. W a ciciel 

przedsi biorstwa powinien zatem zwróci  szczególn  uwag  na koszty generowane 

przez podsystem transportu w celu ograniczenia jego kosztoch onno ci. 
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