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1. Wprowadzenie 21 

Geneza i rozwój logistyki mają ścisły związek z wojskiem. Pierwsze działania z zakresu 22 

logistyki miały na celu odpowiednie rozdysponowanie wojsk, a także zaopatrzenie oddziałów 23 

w amunicję i żywność. Rozwój logistyki w obszarze biznesu rozpoczął się dopiero po II wojnie 24 

światowej (Coyle et al., 2002). Od tego czasu ulegała ona ciągłym zmianom. Początkowo była 25 
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utożsamiana z gospodarowaniem materiałami oraz magazynowaniem. Dopiero w kolejnych 1 

latach zaczęto ją identyfikować z zarządzaniem zapasami i przepływem informacji. Obecnie  2 

w działalność logistyczną wpisują się przepływy: materiałów, informacji (na zasadzie sprzężeń 3 

zwrotnych) i środków finansowych (Wojciechowski, 2011). We współczesnym systemie 4 

gospodarczym, producenci najczęściej nie sprzedają swoich produktów w sposób bezpośredni. 5 

Za drogę, którą pokonuje produkt od producenta do konsumenta, odpowiada jedna ze 6 

składowych systemu logistycznego-dystrybucja (Korzeniowski, 2010). 7 

Dystrybucja jest jednym z najistotniejszych obszarów logistyki, ponieważ sprawny 8 

przepływy materiałów i usług, przyczynia się do redukcji kosztów działalności przedsię-9 

biorstwa. Takie działania wpływają również na poprawę konkurencyjności firmy (Kosińska, 10 

2008). Dystrybucja odpowiada przede wszystkim za udostępnienie klientowi produktu lub 11 

usługi zgodnie z zasadą 7W oraz za przemieszczenie produktu/usługi od producenta do 12 

konsumenta (Korzeniowski, 2010). By logistyka dystrybucji mogła być w pełni realizowana, 13 

powinna spełniać wiele istotnych funkcji, wśród nich: koordynowanie-polegające na zbieraniu, 14 

analizowaniu i przekazywaniu danych na temat zapotrzebowania rynku dla producenta, 15 

zawieraniu umów kupna i sprzedaży oraz promowaniem towarów. Drugą z istotniejszych 16 

funkcji logistyki jest organizowanie, powiązane z procesem magazynowania i planowania 17 

transportu (Koźlak, 2009). 18 

Jako przykład przedsiębiorstwa, które realizuje powyższe procesy na wysokim poziomie 19 

można wskazać Tesco-brytyjską sieć hipermarketów i marketów, która posiada swoje filie  20 

w krajach na całym świecie. Tesco to przykład sieci handlowej, która zadowolenie klientów 21 

stawia sobie za główny cel, dlatego też celem artykułu jest analiza poziomu satysfakcji klientów 22 

na podstawie oceny procesu dystrybucji w sieci handlowej Tesco. 23 

W artykule zostaną przedstawione główne aspekty logistyki dystrybucji na przykładzie sieci 24 

handlowej Tesco oraz działania mające na celu podwyższenie poziomu satysfakcji wśród 25 

klientów.  26 

2. Dystrybucja jako istotny element logistyki przedsiębiorstwa 27 

2.1. Rys historyczny 28 

W dzisiejszych czasach uznaje się, że pojęcie "logistyka" zrodziło się w okresie wojen 29 

napoleońskich, jako ogół czynność mających na celu zaopatrzenie armii we wszystkie 30 

produkty, potrzebne do prowadzenia działalności bojowej. Na znaczenie współczesnej logistyki 31 

ogromny wpływ wywarł A.H. Jomini, który w swoim dziele pt. „Zarys sztuki wojennej”, 32 

określił logistykę, jako praktyczną umiejętność przemieszczania wojska, która obejmowała 33 
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także proces ciągłego zaopatrywania. II wojna światowa była przełomowym momentem  1 

w dziejach logistyki (Rzeczyński, 2007). 2 

Rozwój logistyki w obrębie działań cywilnych miał miejsce w 1956 roku, po publikacji 3 

wyników badań nad współzależnością kosztów: transportu lotniczego i utrzymania zapasów. 4 

Mimo, iż od początku naukowych badań nad logistyką w sferze gospodarowania przepływami 5 

towarów minęło już ponad pięć dziesięcioleci, nadal brak jest jednoznacznej odpowiedzi  6 

i zgodności, co do samej istoty i tożsamości logistyki (Blaik, 2010, p. 17). 7 

Współcześnie rozumiana logistyka jest pojęciem bardzo szerokim (Stonehouse et al., 2001). 8 

Składa się na nią m. in.: sterowanie gospodarką magazynową oraz zarządzanie siecią 9 

dostawców. Dzięki pojawieniu się na rynku szeroko dostępnych zintegrowanych systemów 10 

informatycznych, procesy logistyczne są realizowane szybciej i efektywniej. W bardzo krótkim 11 

czasie można dziś znaleźć konkretny towar, spośród setek dostępnych oraz dane na jego temat. 12 

2.2. Definicje logistyki 13 

Definicja pojęcia „logistyka” jest trudna do określenia. W literaturze nie występuje 14 

jednoznaczne wyjaśnienie tego terminu. Zapewnienie dostępności produktów, jako 15 

podstawowy cel logistyki, wymaga spełnienia (...) siedmiu postulatów (Lean management 16 

sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem, 2017). Stanowią one klasyczne ujęcie istoty 17 

logistyki i są punktem wyjścia dla większości jej definicji. Najbardziej znana i szeroko 18 

rozpowszechniana jest opracowana w USA, przez Council of Logistics Management 19 

(Christopher, 2011, p. 25), która mówi, że: logistyka jest procesem planowania, realizacji  20 

i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do 21 

produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu 22 

konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań klienta (Kisperska-Moroń, Krzyżaniak, 2009,  23 

p. 21). Z przytoczonej definicji wynikają trzy główne zadania realizowane w obrębie logistyki:  24 

 koordynowanie i usprawnianie przepływów, 25 

 redukcja poziomu kosztów, 26 

 zaspokajanie wymagań klienta.  27 

C. Bozarth, R.B. Handfield definiują zaś logistykę, jako: część procesu łańcucha dostaw, 28 

która zajmuje się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą sprawnego i efektywnego przepływu 29 

dóbr, usług i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji,  30 

w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta (Bozarth, Handfield, 2007, p. 22). Z definicji  31 

C. Bozartha i R.B. Handfielda wynika, że logistyka zajmuje się nie tylko procesem 32 

zaopatrzenia, ale także planowaniem, uruchamianiem i kontrolą procesu przepływu dóbr i usług 33 

oraz powiązanych z nimi informacji, z punktu, w którym zostały wytworzone, do punktu, gdzie 34 

zostają skonsumowane. 35 

  36 
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2.3. Logistyka dystrybucji w ujęciu teoretycznym 1 

Według E. Gołembskiej, istnieje wiele definicji i ujęć pojęcia dystrybucji. W ekonomii 2 

przez dystrybucję rozumie się podział dóbr między członków społeczeństwa. Może on 3 

odbywać się zarówno w formie wymiany rynkowej, jak i w formie świadczeń przyznawanych 4 

na podstawie określonych kryteriów (Gołembska, 2010, p. 207-208). Z punktu widzenia 5 

makrootoczenia, dystrybucja to proces oraz konfiguracja sposobów przemieszczania 6 

produktów od producenta do konsumenta. Określa ona grupę kanałów oraz powiązania między 7 

nimi (Kramarz, 2010, p. 3). Natomiast z punktu widzenia mikrootoczenia: jest identyfikowana, 8 

jako proces sprzedaży oraz dostarczanie towarów danego przedsiębiorstwa do nabywcy.  9 

Dla przedsiębiorstw, dystrybucja oznacza zestaw wszelkich działań oraz decyzji, 10 

związanych z zaproponowaniem danego towaru w odpowiednim miejscu i czasie (Czubała, 11 

2001). Dystrybucja jest jednym z najistotniejszych elementów łańcucha logistycznego, gdyż 12 

ma na celu zaspokojenie wymagań. Pojęcie „dystrybucji” jest często mylone ze sprzedażą. 13 

Sprzedaż w ujęciu ekonomicznym jest określana, jako relacja kupna i sprzedaży. Zgodnie  14 

z Ustawą o podatku od towarów i usług, sprzedaż należy rozumieć jako: odpłatną dostawę 15 

towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrz-16 

wspólnotową dostawę towarów (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 17 

(DzU z 2004 r. Nr 54, poz. 535). Określenie „sprzedaż” jest tylko częścią składową dystrybucji. 18 

Dystrybucja powinna obejmować swym zasięgiem jak największy obszar rynku i dotrzeć do 19 

jak największej rzeszy klientów, przy zachowaniu możliwie niskich kosztów (Kosińska, 2008) 20 

Logistyka dystrybucji powinna funkcjonować w sposób zintegrowany. Należy nieustannie 21 

śledzić wielkość popytu i sprzedaży oraz efekty realizowanej dystrybucji. Zapewnianie 22 

dostępności asortymentowej jest głównym celem logistyki dystrybucji (Nowak, 2011).  23 

W ujęciu szerokim logistyka dystrybucji obejmuje także:  24 

 organizację i zarządzanie kanałami dystrybucji, 25 

 dystrybucję fizyczną, 26 

 metody i techniki sprzedaży oraz obsługę klienta (Czubała et al., 2006). 27 

Analizując znaczenie terminu „dystrybucja”, należy zaznaczyć, że można wyodrębnić dwa 28 

główne problemy decyzyjne. Pierwszy, jest w ścisły sposób powiązany z wyborem sposobu 29 

sprzedaży. Drugi zaś, wiąże się z wyborem sposobu zmiany lokalizacji produktów z miejsca 30 

ich wytworzenia, do miejsca odbioru przez klienta. W wąskim znaczeniu, dystrybucja jest 31 

ograniczana do działań mających na celu fizyczny przepływ towarów. 32 

  33 
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2.4. Funkcje dystrybucji  1 

Dystrybucja, poprzez swoje funkcje, dąży do likwidacji rozbieżności, pomiędzy ofertą 2 

producentów a popytem generowanym przez klientów. Producenci w tym procesie kierują się 3 

innymi uwarunkowaniami, a nabywcy-innymi. Dystrybucja wiąże się z realizacją wielu 4 

istotnych funkcji, które można podzielić na trzy grupy:  5 

 funkcje przedtransakcyjne, zwane też funkcjami koordynacyjnymi, których celem jest 6 

m.in.: gromadzenie informacji rynkowych, tworzenie oferty handlowej, promocja 7 

towarów, nawiązywanie kontaktów z nabywcami (Cyplik et al., 2008), 8 

 funkcje organizacyjne, powiązane z realizacją mechanizmów rynkowych, które wiążą 9 

się m.in. z: obsługą zamówień, transportem, magazynowaniem, utrzymywaniem 10 

zapasów, regulacją należności, 11 

 funkcje potransakcyjne, zwane też funkcjami dystrybucyjnymi, związane z: realizacją 12 

praw gwarancyjnych (np. serwis), świadczeniem usług dodatkowych (np. naprawy), 13 

utrzymywaniem kontaktów z nabywcami.  14 

Według innego podziału, funkcje dystrybucji można zaszeregować do dwóch grup:: 15 

koordynacyjnych (organizacyjnych) i dystrybucyjnych (Bendkowski, Pietrucha-Pacut, 2003). 16 

Głównym celem funkcji koordynacyjnych jest korelowanie podaży z popytem. Poprzez 17 

realizację funkcji organizacyjnych, towar zostaje przekazany od producenta do nabywcy wraz 18 

ze wszystkim niezbędnymi informacjami i należnościami, niekiedy przy współpracy  19 

z pośrednikami. Dzięki tym funkcjom, możliwym staje się osiągnięcie pożądanego poziomu 20 

obsługi klienta, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów całkowitych. Celem funkcji 21 

dystrybucyjnych jest utrzymanie zadowolenia klientów oraz możliwość nawiązania z nimi 22 

długofalowej współpracy. Zbieranie informacji na temat ich oczekiwań, pozwoli na dotarcie do 23 

rynków docelowych. Precyzyjnie określone wymagania gwarantują uniknięcie błędów  24 

(np. dostarczenie nieodpowiedniego towaru, niewłaściwemu klientowi). 25 

3. Analiza i ocena procesu dystrybucji w sieci handlowej Tesco 26 

3.1. Charakterystyka badanego podmiotu 27 

Tesco to jedna z najbardziej znanych sieci brytyjskich supermarketów i hipermarketów, 28 

która posiada swoje filie na całym świecie. W początkowej fazie działalności sieć zajmowała 29 

się wyłącznie sprzedażą żywności, jednak z biegiem czasu poszerzono ofertę o nowe obszary, 30 

takie jak: odzież, części samochodowe, sprzęt elektroniczny. Oprócz Wielkiej Brytanii, firma 31 

ma swoje sklepy w następujących krajach: Irlandia, Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Korea 32 

Południowa, Tajlandia, Tajwan oraz Malezja. Poza sprzedażą detaliczną, przedsiębiorstwo 33 

zajmuje się także sprzedażą benzyny od roku 1974. Sieć handlowa Tesco współpracuje  34 
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z mniejszymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu wywiązała się współpraca z Esso, tworząc 1 

Tesco Express, która działa na stacjach benzynowych.  2 

3.2. Proces dystrybucji i obsługa logistyczna Tesco 3 

W ciągu roku, do każdego marketu dociera blisko 2,5 miliarda opakowań zbiorczych. 4 

Głównym celem strategii Tesco jest pozyskanie lojalnych klientów, dlatego też wszystkie 5 

działania ukierunkowane są tworzenie wartości dla klienta. Szeroki wybór produktów oraz 6 

wysoki poziom dostępności asortymentowej są kluczowymi czynnikami, które warunkują 7 

osiągnięcie wyznaczonego celu. Jedną z pierwszych zmian w funkcjonowaniu marketu, było 8 

stworzenie takich centrów dystrybucji, ażeby dostawcy nie musieli zaopatrywać każdego 9 

sklepu osobno. Obecna sytuacja (…) gospodarki światowej - może oznaczać (…) tendencję do 10 

zmniejszania dystansu geograficznego między źródłami zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży  11 

w celu lepszej kontroli nad powyższymi procesami (Brdulak, 2012, p. 25). 12 

W XX wieku zaopatrzeniem jednego sklepu zajmowało się około 26 magazynów. Obiekty 13 

te były niewielkimi placówkami, z niskim poziomem efektywności obsługi. Jednorazowe 14 

dostawy były niewielkie, w dodatku codzienne zaopatrywanie wszystkich sklepów nie było 15 

opłacalne. Towary, które powinny być przechowywane w określonych temperaturach  16 

(np. truskawki i seler), musiały być przewożone w osobnych pojazdach ciężarowych.  17 

Dla każdej z grup produktowych, obowiązywał inny system zamawiania. Postęp techniczny 18 

oraz integracja procesów produkcyjnych i logistycznych, doprowadziły do wprowadzenia 19 

kompleksowych rozwiązań automatyzacji procesów (Skowronek, Sarjusz-Wolski, 2012, p. 78). 20 

Wobec ciągle rosnących wymagań konsumentów, a co za tym idzie wzrostem sprzedaży, 21 

istniejąca do tej pory sieć magazynów nie spełniała określonych wymagań. Konieczne stało się 22 

opracowanie nowej strategii dystrybucji. W efekcie, stworzono kombinowany system, którego 23 

celem było zastąpienie istniejących dotąd małych magazynów. Zastąpiono je regionalnymi 24 

centrami dystrybucji, które przystosowane były do magazynowania produktów o różnorodnej 25 

temperaturze przechowywania. Reorganizacja ta umożliwiła codzienne zaopatrywanie 26 

wszystkich sklepów, bez obaw o nieopłacalność dostaw czy błędne planowanie procesu 27 

transportowego. W ciągu roku, przez każde regionalne centrum dystrybucji, może przejść  28 

ok. 60 miliardów opakowań zbiorczych. Sam budynek regionalnego centrum dystrybucji 29 

podzielony został na trzy strefy. Pierwszą strefą jest strefa mrożonkowa z temperaturą -25°C. 30 

Druga, to strefa chłodnicza o temperaturze +2°C oraz trzecia: półpokojowa, z temperaturą  31 

+12°C. Każde centrum odpowiedzialne jest za obsługę od 100 do 140 sklepów. Do tego celu 32 

wykorzystuje się samochody ciężarowe z naczepami izotermicznymi. Wykorzystując 33 

wewnętrzne przegrody można podzielić naczepę na komory o różnorodnej temperaturze 34 

przechowywania. Dostawy są realizowane za pośrednictwem wcześniej uzgodnionych planów. 35 

Aby jak najlepiej wykorzystać powierzchnię środka transportu, stosuje się nowoczesne, 36 

znormalizowane opakowania, pojemniki, palety i kontenery (Czarniecka-Skubina, 2010, p. 48). 37 
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System stosowany przez Tesco, uwzględnia także proces zerowania zapasów. Każdy zapas 1 

może być klasyfikowany ze względu na szybkość obrotu (Krzyżaniak, Cyplik, 2008, p. 21). 2 

Dla szybko zbywalnych produktów, zastosowano składy przeładunkowe, skąd towary zostają 3 

rozdysponowane na wszystkie sklepy, zgodnie z zasadą pick-to-zero. Dzięki temu, każdy  4 

z towarów zostanie przydzielony do konkretnego sklepu, a zapasy zostaną wyzerowane. 5 

Całkowite zerowanie zapasów jest niezwykle ważne, ponieważ zmniejsza koszty magazyno-6 

wania.  7 

Według J. Długosza, warunkiem sukcesu we współczesnej logistyce jest wdrożenie 8 

nowoczesnych technologii (Długosz, 2009, p. 9). Przy tak szerokim asortymencie, jakim 9 

dysponuje Tesco, składanie zamówień na poszczególne pozycje towarowe byłoby bardzo 10 

czasochłonne. Zamiast takiego systemu, sieć Tesco wprowadziła elektroniczny system kasowy 11 

(EPOS – electronic point of sale). System wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia 12 

sprzedażowe, dzięki czemu umożliwia automatyczne tworzenie zestawień. Integruje się także 13 

z systemem płatności kartami, pozwala na monitorowanie i śledzenie stanów magazynowych. 14 

System EPOS wspomaga również proces zarządzania zapasami. Pozwala na wyróżnienie grupy 15 

produktowej, która w danym przedziale czasowym sprzedawała się najlepiej. System ten, 16 

każdego dnia, rejestruje ogromną ilość informacji na temat działalności sklepu. EPOS daje 17 

możliwość podejmowania trafnych decyzji, związanych zarówno ze sprzedażą, ale i dystry-18 

bucją. Dzięki temu rozwiązaniu, każda z linii produktowej jest śledzona na bieżąco.  19 

W momencie zeskanowania kodu kreskowego przez kasjerkę, następuje automatyczne 20 

zapisanie transakcji dla poszczególnej jednostki magazynowej. Dane te są przechowywane  21 

w systemie, dzięki czemu, co 4 godziny, następuje aktualizacja wielkości sprzedaży,  22 

w internetowym systemie TIE – Tesco Information Exchange. Dzięki temu systemowi, dany 23 

market, ma kontakt z obsługującymi go dostawcami. Główną zaletą systemu TIE jest skrócenie 24 

czasu potrzebnego na dostarczenie towaru i zapewnienie dostępności asortymentowej.  25 

TIE pozwala na kontrolowanie poprawności funkcjonowania poszczególnych elementów 26 

łańcucha dostaw. Tesco opiera swoje działania o skumulowane wielkości sprzedaży,  27 

za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych – EDI. Zgodnie z definicją 28 

elektroniczna wymiana dokumentów to proces wymiany danych biznesowych między 29 

współpracującymi organizacjami; dane te są automatycznie przesyłane między aplikacjami  30 

w postaci dokumentów elektronicznych z zachowaniem określonych standardów (Wrycza, 31 

2010, p. 441). 32 

Wraz ze wzrostem sprzedaży oraz poszerzeniem asortymentu, detaliści tacy jak Tesco, 33 

skupili się na redukcji poziomu zapasów, poprzez składanie zamówień, na taką ilość 34 

produktów, która jest prognozowana na następny dzień. Celem takiego działania jest 35 

wyzerowanie stanów magazynowych. Po kompletacji zamówień, dodatkowe zlecenia nie są 36 

tworzone, a odebrane produkty od razu trafiają do sprzedaży. Rozwiązanie to w znacznym 37 

stopniu przyczynia się do wzrostu dostępności asortymentowej oraz poprawy satysfakcji 38 

klientów. Poszczególne grupy towarowe są dostarczane o różnych porach dnia, co pozwala na 39 

wielokrotne wykorzystanie tej samej powierzchni magazynowej.  40 
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4. Analiza wyników badań 1 

4.1. Charakterystyka próby i metody badawcze 2 

Wielowymiarowość rozpatrywanego w artykule zjawiska, wymusiła konieczność przepro-3 

wadzenia badań empirycznych analizowanego przypadku. Podstawę dociekań naukowych  4 

w tym zakresie, stanowiła metoda sondażu diagnostycznego, uzupełniona o wywiad 5 

bezpośredni. Badania rozpoczęto w lipcu i zakończono w sierpniu 2017 roku. Opracowane 6 

narzędzie badawcze w postaci arkusza wywiadu, obejmowało 10 pytań szczegółowych, 7 

skierowanych do celowej grupy respondentów. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczyły m.in. 8 

częstotliwości dokonywania zakupów, ogólnej oceny poziomu jakości obsługi oraz 9 

odczuwalnego poziomu satysfakcji. Badaniem objęto grupę 100 klientów sieci handlowej 10 

Tesco, którzy po odejściu od kasy, zostali zaproszeni do badania. Dla pełnej charakterystyki 11 

próby, należy zaznaczyć, iż zostali oni wyselekcjonowani na podstawie priorytetowych 12 

kryteriów, spośród dużej grupy osób, branych pod uwagę w pierwszym etapie doboru badanej 13 

próby. Jako kluczowy czynnik, w procesie doboru próby, przyjęto posiadanie przez 14 

respondenta karty ClubCard, od co najmniej 3 lat (program lojalnościowy dla stałych klientów). 15 

Zgodnie z teorią metodologii, wykorzystanie doboru celowego jest zasadne, kiedy sporządzenie 16 

wykazu wszystkich elementów populacji jest niemożliwe (lub bardzo trudne), a dane uzyskane 17 

dzięki arbitralnemu doborowi elementów są wystarczające dla celów badania, co miało miejsce 18 

w badanym przypadku. Ponadto ankieta została uzupełniona wywiadem bezpośrednim.  19 

4.2. Wyniki badań 20 

Dzisiejsze otoczenie wymaga od przedsiębiorców terminowego podejścia do przepływów 21 

rzeczowych oraz informacyjnych. Utrzymanie tak szerokiego asortymentu, jakim dysponuje 22 

Tesco, jest możliwe dzięki współpracy z ponad trzema tysiącami dostawców. W przepro-23 

wadzonej ankiecie ocenie poddano terminowość dostaw, realizowanych w sieci handlowej 24 

Tesco (patrz rys. 1). 25 

 26 
Rysunek 1. Ocena terminowości dostaw. Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych 27 
badań. 28 
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78 % respondentów oceniło terminowość dostaw na bardzo wysokim poziomie. 1 

Ankietowani uzasadniali swój wybór tym, iż nigdy nie zdarzyło się by pożądany przez nich 2 

produkt był niedostępny. 20 % pytanych oceniło terminowość na poziomie średnim,  3 

zaś jedynie2 % na niskim.  4 

Hipermarket dąży do zapewnienia oferty sprzedażowej, która, będzie najbardziej 5 

atrakcyjna, dlatego też w przeprowadzanym badaniu zapytano respondentów, jak oceniają 6 

jakość asortymentu oferowanego przez sklep Tesco (patrz rys. 2). 7 

 8 

Rysunek 2. Ocena jakości asortymentu oferowanego przez sieć handlową Tesco. Źródło: Opracowanie 9 
własne na podstawie przeprowadzonych badań. 10 

Najwięcej osób spośród ankietowanych, oceniło jakość oferowanych produktów na bardzo 11 

wysokim poziomie. Oznacza to, iż w oczach klientów Tesco pozyskuje towary bardzo dobrej 12 

jakości (np. żywność bio). Jedynie 7% respondentów oceniło ofertę asortymentową na 13 

poziomie niskim.  14 

Od ponad roku Tesco prowadzi działania mające na celu zredukowanie poziomu kosztów 15 

logistycznej obsługi klienta. Jako przykład tego rodzaju kosztów może posłużyć cennik 16 

transportu zakupów zamówionych za pośrednictwem strony internetowej. Ceny za dostarczenie 17 

zakupów do domu kształtują się w sposób następujący: od 1,98 zł za zakupy realizowane  18 

w promieniu 2 km od siedziby marketu do 11,48 zł za zakupy realizowane w dalszej części 19 

miasta lub poza jego granicami. Takie stawki za dostarczenie zakupów do domu są obecnie 20 

najniższymi, jakie funkcjonują na rynku. Konkurencja Tesco stosuje stawki od 2 zł za 1 km,  21 

co czyni ofertę hipermarketu o wiele bardziej atrakcją. Podczas badania poproszono 22 

ankietowanych by ocenili poziom realizacji danego rozwiązania (patrz rys. 3).  23 
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 1 

Rysunek 3. Ocena realizacji zakupów online. Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowa-2 
dzonych badań. 3 

85 osób ze 100 zapytanych, oceniło realizację zakupów online na bardzo wysokim 4 

poziomie. Badani w trakcie wywiadu podkreślali, że nigdy nie zdarzyło się by zamówienie 5 

zostało pomylone lub dostarczone niekompletnie.  6 

Satysfakcja klienta sieci handlowej Tesco wiąże się z zaspokojeniem jego wymagań oraz 7 

zapewnieniem dostępności asortymentowej. W związku z powyższym zapytano badanych jak 8 

oceniają swój poziom satysfakcji (patrz rys. 4).  9 

 10 
Rysunek 4. Poziom satysfakcji klientów badanej sieci. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 11 
przeprowadzonych badań. 12 

69 osób spośród 100 zapytanych oceniło swoją satysfakcję na bardzo wysokim poziomie. 13 

Badani odpowiedzieli, że ich oczekiwania zostały zaspokojone w 100%. Na przeciętny poziom 14 

swojego zadowolenia wskazało 20 ankietowanych.  15 

Zaspokojenie potrzeb nabywcy można osiągnąć poprzez realizację różnych działań.  16 

W przypadku klientów marketów Tesco, wiążą się one z promocjami (np. akcja PEWNIAK), 17 

różnorodnością asortymentową oraz możliwością składania zamówień online. Podczas badania 18 

zapytano 100 osób jak często wykorzystują opcje przygotowania zakupów (patrz rys. 5).  19 
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 1 
Rysunek 5. Częstość wykorzystywania opcji przygotowania zakupów. Źródło: Opracowanie własne na 2 
podstawie przeprowadzonych badań. 3 

Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że bardzo często wykorzystuje proponowane 4 

przez Tesco rozwiązanie w postaci opcji przygotowania zakupów. Ankietowani podkreślali,  5 

iż dzięki temu mogą zaoszczędzić czas 13 % zapytanych odpowiedziało, że rzadko korzysta  6 

z proponowanej opcji.  7 

4.3. Proponowane kierunki usprawnienia procesów logistycznych 8 

Wraz z postępującym procesem informatyzacji i globalizacji, zarząd Tesco podjął decyzje 9 

o wprowadzeniu dwóch istotnych innowacji, takich jak: zakupy online oraz internetowe 10 

składanie zamówień, z opcją przygotowania zakupów przez pracownika sklepu. Dzięki 11 

zrealizowanym badaniom opracowano kilka pomysłów usprawnienia procesów logistycznych 12 

w hipermarkecie.  13 

Pierwszym proponowanym kierunkiem usprawnienia procesów w omawianej sieci 14 

handlowej jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego 15 

zarządzanie przedsiębiorstwem. Takie rozwiązanie z pewnością usprawniłoby przepływy 16 

materiałowe, finansowe, informacyjne, a także przyczyniłoby się do wzrostu zadowolenia 17 

wśród klientów. W związku z tym, iż Tesco posiada bardzo szeroką ofertą asortymentową, 18 

zarząd sieci powinien podjąć decyzję dotyczącą wdrożenia zintegrowanego systemu 19 

informatycznego. Doskonałym rozwiązaniem mógłby się okazać system z klasy ERP- 20 

SIMPLE.ERP. Koszty wdrożenia (zakup licencji) jest stosunkowo niewielki, w porównaniu  21 

z całym szeregiem zalet, które daje omawiane rozwiązanie. System dzięki wykorzystaniu 22 

technologii Microsoft SQL Server oraz najnowszych narzędzi programistycznych, zapewnia 23 

bezpieczeństwo danych i integrację z pakietem Microsoft Office, pozwalając na wydajną pracę 24 

w firmach o stałej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych (Anonim, 05.01.2018). 25 

SIMPLE.ERP jest systemem otwartym, stwarza szerokie możliwości dołączania własnych 26 

rozszerzeń funkcjonalnych. Oferowane rozwiązania, to nie tylko system informatyczny,  27 

to także proces wdrożenia, który pozwala na osiągnięcie pełnych korzyści (Anonim, 28 

05.01.2018). Bardzo ważnymi modułami tego systemu są: Obrót Towarowy i Finanse. Obsługa 29 
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systemu jest stosunkowo łatwa i nie wymaga dużych nakładów finansowych, związanych ze 1 

szkoleniami pracowniczymi. Dzięki wdrożeniu takiej innowacji, zamówienia składane przez 2 

poszczególne sklepy mogłyby odbywać się dokładnie na czas. Proces ciągłego monitorowania 3 

stanów magazynowych, usprawniłby automatyczne generowanie powiadomień na temat 4 

potrzebnej ilości danego produktu. Duża elastyczność SIMLE.ERP pozwoliłaby na integrację 5 

z systemem EPOS. Generowanie raportów sprzedażowych przez system EPOS dałoby 6 

możliwość dokładnego określenia zapasów bezpieczeństwa na każdy dzień tygodnia. 7 

Rozwiązanie to także można wykorzystać przy określaniu punktu zamawiania dla każdej grupy 8 

produktowej.  9 

Drugie rozwiązanie to opracowanie dedykowanej dla sieci Tesco, mobilnej aplikacji.  10 

Takie innowacje są współcześnie bardzo często wykorzystywane w handlu detalicznym. 11 

Pierwszą z możliwości takiej aplikacji byłoby skanowanie telefonem kodów kreskowych 12 

produktów. Zeskanowane produkty trafiałyby następnie do wirtualnego koszyka zakupowego. 13 

Aplikacja generowałaby elektroniczny kod, który byłby rachunkiem – całą listą produktów.  14 

Z wygenerowanym kodem, klient trafiałby do punktu kasowego, w którym mógłby uiścić 15 

opłatę na podstawie wygenerowanego przez aplikację kodu transakcji. Inną możliwością 16 

uregulowania płatności byłaby płatność online, przy użyciu telefonu. Wirtualny rachunek byłby 17 

przekierowany na stronę wybranego przez klienta banku, gdzie po zalogowaniu się, 18 

zatwierdzeniu transakcji, wirtualny paragon posiadałby statut „opłacony”. Drugą z możliwości, 19 

dedykowanej dla Tesco aplikacji, to opcja zdalnego sprawdzania stanów towarowych na 20 

sklepie i określenie jego przybliżonej liczby. Klient po uruchomieniu aplikacji, wybraniu 21 

adresu danego sklepu i zaznaczeniu danego produktu, mógłby sprawdzić czy pożądany produkt 22 

znajduje się na sklepie i w jakiej ilości. Trzecią możliwością tego rozwiązania byłaby opcja 23 

wyznaczania tran sklepowych. Klient po włączeniu aplikacji, podaniu adresu marketu  24 

i zaznaczeniu poszukiwanego produktu, otrzymałby instrukcję – ścieżkę, którą należy się 25 

poruszać by dotrzeć do interesującego wyrobu. Ze względu na dużą przestrzeń sklepową, którą 26 

dysponuje Tesco, odpowiednie rozmieszczenie pracowników (np. 1 pracownik przypisany do 27 

jednego działu) jest wprost niemożliwe. Każdy z klientów, dzięki takiej aplikacji, z pewnością 28 

odnalazłby poszukiwany produkt. Aplikacja umożliwiałby również powiadamianie klientów 29 

wiadomością SMS o aktualnych i planowanych akcjach promocyjnych.  30 

5. Podsumowanie 31 

Celem artykułu była analiza poziomu satysfakcji klientów na podstawie oceny procesu 32 

dystrybucji w sieci handlowej Tesco. Z przeprowadzonych badań wynika, iż satysfakcja 33 

klientów sieci handlowej Tesco, kształtuje się na wysokim poziomie. Nabywcy sieci handlowej 34 

Tesco, chętnie wykorzystują opcję przygotowania zakupów przez pracownika oraz możliwość 35 
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zrealizowania zakupów online. Terminowość dostaw, zdaniem respondentów, jest realizowana 1 

na bardzo wysokim poziomie.  2 

Logistyka dystrybucji, realizowana przez brytyjską sieć hipermarketów Tesco, jest 3 

doskonałym przykładem, prężnie działającej organizacji, ukierunkowanej na rozwój  4 

i zaspokajanie potrzeb rynku. Odchodząc od tradycyjnego postrzegania logistyki, można 5 

zauważyć, że system logistyczny, w którego skład wchodzi dystrybucja, każdego dnia musi 6 

sprostać nowym wyzwaniom. Przy tak różnorodnej ofercie handlowej, jaką oferuje Tesco 7 

ciężko byłoby zaspokoić oczekiwania klientów, gdyby nie zaawansowane systemy 8 

informatyczne, kasowe czy systemy sterowania gospodarką magazynową. 9 

Tesco jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które kieruje się zaspokojeniem wymagań 10 

klientów. Do tego celu służą kasy samoobsługowe, które minimalizują czas oczekiwania  11 

w kolejce. Kolejną innowacją są zakupy online. Klient bez konieczności wychodzenia z domu 12 

może zamówić interesujące go produkty z dostawą do domu lub wybrać opcję przygotowania 13 

zakupów przez pracownika sklepu.  14 

Proponowane kierunki usprawnienia procesów logistycznych, dają szanse firmie na 15 

zdobycie nowych klientów, ale także pozyskania ich lojalności. Utworzenie mobilnej aplikacji 16 

byłoby szansą na zwiększenie zysku, poprzez dotarcie z ofertą do szerszej rzeszy klientów. 17 

Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, 18 

przyczyniłoby się w znacznym stopniu do redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa. 19 
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