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Wstęp 

Logistyka jest systemem organizacyjnym przepływu dóbr, którego opracowa-
nie i wdrożenie wymaga najpierw skonstruowania dostosowanego do konkretnych 
warunków i potrzeb modelu, a następnie jego dostosowania i weryfikowania 
w praktyce. Trzeba też uznać uniwersalizm logistyki znajdującej zastosowanie we 
wszystkich procesach transferu „dowolnych przedmiotów”, w tym we wszystkich 
procesach gospodarczych obejmujących zasilanie materiałowe produkcji, pro-
dukcję, sprzedaż gotowych wyrobów, handel w ogniwach hurtu i detalu oraz 
wtórny obrót odpadami i opakowaniami. W wyniku zastosowania drobnych zmian 
w transporcie wewnętrznym można osiągnąć skrócone drogi przepływów materia-
łów o 30%, zmniejszenie zatrudnienia o 15% i osiągnięcie wzrostu wydajności 
nawet o 35%. Ponadto zrobi się „luźniej”, gdyż wszystko będzie usystematyzowa-
ne i dobrze rozplanowane1. 

Powodem, który skłonił autora do opisania problemu logistyki w firmie 
handlującej sprzętem AGD−RTV jest fakt, iż w Polsce występuje ciągła potrzeba 
nowej wiedzy na temat tego skomplikowanego procesu. Informacje, które zostały 
zawarte w artykule, mają na celu przedstawienie procesu logistycznego w firmach 
handlujących sprzętem AGD−RTV. Dodatkowym celem opracowania jest zapre-
zentowanie głównej dokumentacji dostaw w punkcie sprzedaży firmy NEONET.  

Do napisania artykułu wykorzystane zostały metody obserwacji oraz wiedza 
i doświadczenie osób pracujących w tej branży. Część badawczą opracowano sto-
sując jako metodę badawczą studium przypadku. 
  

                                                        
1 Wojciechowski T., Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 289 
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1.  Prezentacja wybranych definicji logistyki 

Ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw jest logistyka, która sta-
nowi dzisiaj jedną z nieodłącznych dziedzin wiedzy ekonomicznej. Termin ten 
został zdefiniowany na wiele różnych sposobów, jednakże bazuje na pewnych 
wspólnych dla niego składowych. Odnosi się to do określenia „proces zarządzania 
całym  łańcuchem dostaw”. Nieco bardziej skomplikowana definicja, zakładająca, 
że logistyka jest to „logicznie skonstruowany i wyposażony w niezbędne kanały 
przepływu informacji użytkowy system fizycznego transferu dóbr”2, nie zawsze 
przemawia do wyobraźni. Percepcja genezy logistyki i jej znaczenia w gospodarce 
jest natomiast znacznie lepsza, jeśli operuje się przekładami nie tylko ilustrującymi 
wielkie i znane z historii przedsięwzięcia logistyczne (budowa egipskich piramid, 
lądowanie wojsk sprzymierzonych w Normandii w czasie II wojny światowej czy 
amerykańska operacja „Pustynna Burza” w Iraku), ale także codziennie podświa-
domie rozwiązywanych problemów logistycznych praktycznie każdej rodziny. 
Znacznie lepiej opisują one pojęcie logistyki. Zrozumienie funkcjonowania bar-
dziej skomplikowanych układów logistycznych jest także łatwiejsze wówczas, gdy 
operuje się przykładami, w których każdy człowiek bezwiednie uczestniczy 
w formie ostatniego ogniwa, czyli w miejscu styku konsumenta z handlem. 

Definicje logistyki uznane w USA akceptują najczęściej – w mniej lub bar-
dziej wyraźny sposób – jej rolę usługową w stosunku do „klienta”. Kierując się de-
finicją Council of Logistics Management (CLM), „logistyka to proces planowania, 
realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przypływu 
surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i usług oraz odpowied-
niej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia 
wymagań klienta.”3 

Kolejna definicja logistyki, traktuje ją jako „logicznie skonstruowany i wy-
posażony w niezbędne kanały przepływu informacji, użytkowy system fizycznego 
przemieszczania (transferu) dóbr, zapewniający ich dopływ do pośrednich i końco-
wych ogniw „łańcucha dostaw” w potrzebnych ilościach i ustalonych terminach, 
pozwalający na minimalizację zapasów we wszystkich ogniwach tego procesu 
i możliwie jak najtańszy w eksploatacji”4. 

Zdaniem autora opracowania, logistykę należy określić jako system obejmu-
jący wszystkie procesy, które służą pokonaniu przestrzeni i czasu przez dowolne 
przedmioty; system ten ma swoja teorię, ale obejmuje przede wszystkim procesy 
realne i informacyjne służące „opanowaniu przestrzeni”. 

Infrastruktura logistyki typowego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub han-
dlowego obejmuje: 
– magazyn (dystrybucyjny, produkcyjny), 

                                                        
2 Tamże, s. 284. 
3 Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. PWE, Warszawa 
2002, s. 51−52. 
4 Wojciechowski T., Zarządzanie sprzedażą …,  op. cit. s. 299−302. 



157 

– wyposażenie magazynu, 
– środki transportu towarowego, 
– narzędzia IT do kontrolowania procesów logistycznych, 
– biuro pracowników działu logistyki5. 

Logistyka ma za zadanie stymulować wzrost ogólnej efektywności gospo-
darowania w przedsiębiorstwie. 

Z punktu widzenia logistyki występują trzy typy przedsiębiorstw:6 przed-
siębiorstwa przemysłowe, budowlane oraz handlowe. W opracowaniu skoncentro-
wano się na przedsiębiorstwach handlowych. Przedsiębiorstwa te zasilane są to-
warami, które następnie sprzedają docelowym odbiorcom – są nimi na ogół konsu-
menci indywidualni, małe firmy i instytucje państwowe, ale występują także przed-
siębiorstwa przemysłowe czy budowlane. Jednostkami handlowymi obsługującymi 
tych pierwszych są sklepy detaliczne, a obsługą tych ostatnich zajmują się zwykle 
duże hurtownie prowadzące sprzedaż na większą skalę. Ważne jest, by sprawować 
kontrolę nad przepływem materiałów, informacji; do działań logistycznych wlicza 
się również wszelkie realizowanie zamówień, procesy zaopatrzeniowe, transport 
oraz dbałość o obsługę klienta. 

2.  Obszary zastosowań logistyki 

Logistyka w obrębie przedsiębiorstwa obejmuje logistykę zaopatrzenia (w za-
kresie towarów, surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych), logistykę 
produkcji oraz logistykę dystrybucji (odnośnie towarów, wyrobów gotowych, pół-
produktów, wyprodukowanych części). Należy mieć na względzie, iż w procesie 
logistyki mogą pojawić się materiały zbędne, opakowania zwrotne i odpady – 
zatem należy także uwzględnić logistykę procesów utylizacji. 

Zaopatrzenie jest jednym z  nieodłącznych elementów łańcucha dostaw, bez 
którego nie rozpoczęłaby się ani produkcja, ani handel. Do zadań logistyki zaopat-
rzenia należy: kupno towarów lub potrzebnych do produkcji surowców bądź 
materiałów oraz dbanie, by przebiegało to we właściwym czasie, upewnienie się 
o dobrej jakości zakupów, nawiązywanie kontaktu oraz współpraca z dostawcami, 
negocjowanie korzystnych cen od dostawców, orientowanie się i rozumienie po-
trzeb odbiorców. 

Według K. Pasternaka, „produkcja to zespół skoordynowanych procesów 
pracy, w których świadoma i celowa działalność ludzka, czyli praca, przekształca 
przedmioty pracy w produkty (wyroby i usługi), używając do tego środków 
pracy.”7 

Proces produkcyjny jest efektywny pod warunkiem stosowania się do zasad 
racjonalnej organizacji pracy.  
                                                        
5 Ciesielski M., praca zbiorowa, Logistyka w biznesie ,PWE, Warszawa 2006, s. 47. 
6 Skowronek CZ., Saryusz–Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 
2012, s. 108−109. 
7 Patrz: K. Pasternak: Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005, s. 38. 



158 

Dystrybucja (jako handel) jest zespołem procesów logistycznych będących 
elementem pośrednim między procesem produkcji a konsumpcją. W jej skład 
wchodzą wszelkie decyzje i czynności mające związek z dostarczeniem wytwo-
rzonych dóbr nabywcy ostatecznemu. Zadaniem dystrybucji jest rozlokowanie 
dóbr na rynku w jak najdogodniejszy sposób, który umożliwi nabywcom zakup 
pożądanych produktów w odpowiednich dla nich warunkach, odpowiadającym im 
miejscu i czasie oraz po możliwej niskiej cenie.8 

Dystrybucja towarów składa się z dwóch zasadniczych elementów, tj. ka-
nałów dystrybucji oraz fizycznego przepływu towarów: 

– kanały dystrybucji oznaczają strukturę elementów mających za zadanie orga-
nizację firmy (podział na: działy handlowe i zbytu, magazyny wyrobów goto-
wych, komórki transportu), oraz tworzenie sieci zewnętrznych pośredników 
mających sprzedać dany produkt na rynku. Do tego zalicza się również zbiór 
wzajemnie zależnych organizacji, które współuczestniczą w procesie dostar-
czanie produktu i usług do konsumenta; 

– fizyczny przepływ towarów, który nazywa się inaczej logistyką dystrybucji, 
zawiera wszystkie czynniki i działania związane z dostarczeniem i przetrans-
portowaniem wyprodukowanych towarów kolejno od producenta do konsu-
menta. Działania te mają za zadanie magazynowanie, transportowanie, sorto-
wanie zapasów oraz gospodarowanie nimi. Sprawność fizycznego przepływu 
towarów jest zależna od sprawności kanału dystrybucji.9 

Zagadnienie kanałów dystrybucji i dystrybucję fizyczną syntetycznie prezen-
tuje rysunek 1: 

Rysunek 1. Struktura dystrybucji.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pisz I., Sęk T., Zielecki, Logistyka 
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 144. 

                                                        
8 Patrz: I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki: Logistyka w przedsiębiorstwie, op. cit., s.144 
9 Tamże, s.145−146. 
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Kanały dystrybucji dzieli się na bezpośrednie oraz pośrednie. 

Bezpośrednie kanały dystrybucji charakteryzuje brak podmiotów pośredni-
czących, producent ma za zadanie samodzielnie rozprowadzić i sprzedać swoje 
produkty, bierze na siebie ryzyko i koszty związanie z nawiązywaniem kontaktów 
z finalnymi odbiorcami. Producent wspomaga się w tym celu pracownikami, 
zewnętrznymi lub wewnętrznymi służbami handlowymi, np. poprzez biura sprze-
daży, własne sklepy lub komórki zbytu. Powszechnie używane są też media m.in. 
telewizja, radio czy Internet. Stosując bezpośrednie kanały dystrybucji wyma-
ganym jest, by przedsiębiorstwo prowadziło jednocześnie działalność produkcyjną, 
jak i inwestowało w działalność handlową. 

Bezpośrednie kanały dystrybucji istnieją w dużej mierze na rynku dóbr in-
westycyjnych i surowców. Są atrakcyjne głównie pośród małych grup nabywców 
lub wtedy, gdy występuje ich znaczna koncentracja przestrzenna lub nabywcy mają 
specjalne wymagania odnośnie instalacji, instrukcji obsługi oraz przeglądów. 

Pośrednie kanały dystrybucji tworzą producenci, finalni nabywcy oraz po-
średnicy. Występują one tam, gdzie sprzedaż bezpośrednia przynosi producentowi 
gorsze efekty niż korzystanie z usług pośrednika. Obecność pośrednika ułatwia 
rozwój producenta na rynku oraz obniża koszty dotyczące magazynowania, trans-
portu czy spedycji. Można tu wyróżnić kanały krótkie oraz długie, zależnie od 
liczby pośredników w układzie pionowym. Pośrednie kanały dystrybucji zdomino-
wały rynek produktów konsumpcyjnych, osiągając znaczną długość i szerokość, 
szczególnie na rynku produktów żywnościowych. Rolą pośredników w tych ka-
nałach jest przekształcenie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy. 
Pośrednicy zobowiązani są zapewnić nabywcom ciągłość sprzedaży i swobodnego 
wyboru towarów, oferować im produkty w placówkach o dogodnej lokalizacji. 

W logistyce dystrybucji, oprócz tworzenia kanałów dystrybucji i fizycznego 
przemieszczania zasobów, nie wolno zapominać o spełnianiu wymagań i oczeki-
wań klientów odnośnie czasu i miejsca dostaw, tj. o logistycznej obsłudze klien-
ta.10 

3. Rola magazynu w procesie logistycznym 

Ważnym aspektem w logistyce są magazyny, które odgrywają istotną rolę na 
każdym etapie działań logistycznych. Według Czesława Skowronka i Zdzisława 
Saryusz–Wolskiego, „magazyn stanowi jednostkę organizacyjną przeznaczoną do 
przechowywaniu dóbr materialnych czasowo wyłączonych z ruchu w kanałach 
logistycznych.”11 „Do podstawowych funkcji, które muszą spełniać magazyny, na-
leży zaliczyć: przyjmowanie dóbr materialnych, ich ewidencjonowanie, dokonywa-
nie licznych czynności manipulacyjnych (przeładunki, przemieszczanie, umiesz-
czanie w miejscu składowania itp.), przechowywanie, ochronę (fizyczną, przed 

                                                        
10 Patrz: I. Pisz, T. Sęk, W. Zielecki: Logistyka w przedsiębiorstwie. op. cit., s.175. 
11 Skowronek Cz., Saryusz–Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warsza-
wa 2012, s. 142. 
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kradzieżami, nadmiernymi naturalnymi ubytkami itp.) oraz ewentualnie konsek-
wencję, kompletowanie i w końcowej fazie wydawanie.”12 

Z punktu widzenia realnych procesów logistycznych, niezależnie od umiejs-
cowienia magazynu w strukturze, można wyróżnić dwie funkcje odpowiadające 
każdemu z magazynów, tj. funkcję odpowiadającą za fizyczną ochronę zapasów 
oraz funkcję manipulacyjną, obejmującą czynności związane z przyjęciem i wy-
daniem, a także przemieszczeniem zapasów wewnątrz magazynu.13 

Ważnym elementem magazynów są zapasy. Tworzenie zapasów ma miejsce 
praktycznie w każdym procesie logistycznym, przebiegającym zarówno wewnątrz 
firm, jak i między nimi, bez względu na przepływ strumieni materialnych, finan-
sowych, maszyn czy informacji. Jednym z głównych powodów tworzenia zapasów 
jest konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni przepływów. 
Kolejną z przyczyn powstawania zapasów jest oddziaływanie na procesy logistycz-
ne (np. zaopatrywanie, zużycie, zbyt, transport) czynnika losowego. Uniemożliwia 
on tworzenie idealnych prognoz, zmuszając przedsiębiorstwa do zabezpieczania się 
przed niechcianymi skutkami losowych zakłóceń poprzez tworzenie dodatkowych 
rezerw zapasów.14 

Mówiąc o czynnikach kształtujących zapasy nie można pominąć postępu 
technicznego, którego wpływ jest bardzo złożony i wielostronny. Szczególnie silne 
oddziaływanie na zapasy ma postęp techniczny charakteryzujący się materiało-
oszczędnością. Innymi czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się poziomu 
i struktury zapasów są: skala produkcji, postęp organizacyjny oraz metody plano-
wania i zarządzania.15 

Zapasy można dzielić na wielorakie sposoby, jednakże jeden z ważniejszych, 
przyjęty w ekonomii, to podział na:16 

– surowce i materiały, które są przedmiotem zainteresowania logistyki zaopat-
rzenia. 

– produkcje niezakończoną, lub produkcję w toku, która jest zależna od 
technologii i wymogów produkcyjnych oraz jest przedmiotem zaintereso-
wania logistyki produkcji. 

– wyroby gotowe i towary, które są przedmiotem zainteresowania logistyki 
dystrybucji. 

– dobra użytkowe, czyli towary, które nie wchodzą w skład wyrobu produ-
kowanego w danym przedsiębiorstwie np. środki czystości czy materiały biu-
rowe. 

                                                        
12 Tamże, s. 143. 
13 Tamże. 
14 Tamże, s. 245. 
15 Tamże, s. 246. 
16 I. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, op. cit., s. 75. 
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Tworzenie zapasów opiera się na gromadzeniu towarów w magazynach na 
potrzeby zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. Gromadzenie zapasów to także skła-
dowanie odpadów, które w późniejszym etapie będą musiały zostać zutylizowane. 

W całym procesie tworzenia zapasów występują różnego rodzaju dostawy 
i przepływy materiałów od dostawców do odbiorców. Odpowiednie kierowanie 
przepływem zapasów w przedsiębiorstwie zmusza do podejmowania wielu decyzji 
i rozwiązywania złożonych problemów, które dotyczą struktury zapasów. Głów-
nym celem kierowania zapasami jest: „optymalne kształtowanie zapasu rotującego, 
wyznaczenie zapasu zabezpieczającego uzasadnionego wymaganym poziomem 
obsługi, eliminowanie zapasu nadmiernego.” W zarządzaniu zapasami nie do po-
minięcia są cztery kwestie, a mianowicie: „wybór pozycji, których zapasy będą 
utrzymywane, ustalenie wielkości zamówienia lub partii produkcyjnej, określenie 
czasu składania i realizacji zamówienia oraz ustalenie systemu kontroli za-
pasów.”17 

W działalności przedsiębiorstwa nie ma, praktycznie rzecz biorąc, takiej dzie-
dziny, w której nie miałyby zastosowania komputery. Dotychczasowa praktyka 
projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykazywała, że jedynym 
z obszarów działalności przedsiębiorstwa, w którym jako pierwsze zostały zastoso-
wane komputery, jest gospodarka zapasami, stanowiąca obszar szczególnie po-
datny na komputeryzację. W ramach gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie 
handlowym podkreśla się szczególnie zastosowanie komputera do ewidencji 
i ruchu towarów handlowych. Ta ewidencja obejmuje – oprócz rejestrowania obro-
tów i stanów magazynowych – również zawiera rozliczanie inwentaryzacji, kontro-
lę zapasów w porównaniu z normami, rejestr towarów nie wykazujących obrotów. 

4.  Działania logistyczne w firmie RTV – AGD 

4.1. Historia Grupy NEONEToraz zakres jej działań 

Grupa NEONET18 jest jedną z wiodących firm, która zajmuje się handlem 
hurtowym i detalicznym, sprzętem AGD i RTV w oparciu o hurtownie, sklepy 
własne oraz sieć franczyzobiorców. Sieć handlowa działa na terenie całej Polski 
i rozwija się głównie w obszarze Centrów Dystrybucyjnych (baz magazynowo–
logistycznych), które znajdują się między innymi we Wrocławiu, w Krakowie, 
Nowym Sączu, Olsztynie, Tarnobrzegu oraz Szczecinku. Grupa NEONET skupia 
się również na rozwijaniu działalności na rynku średnich i małych miast (o liczbie 
mieszkańców nie większej niż 200 tys.). 

NEONET to Centrala firmy, która znajduje się we Wrocławiu, oraz trzy 
Centra Dystrybucyjne, obejmujące Wrocław, Kraków i Dobre Miasto. Grupa po-
siada prawie 250 salonów własnych w całej Polsce oraz 120 salonów franczy-
zowych i agencyjnych. Zatrudnia ponad 2 300 osób i zleca pracę wielu firmom 

                                                        
17 Tamże, s. 80. 
18 http:www.neonet.com.pl [25.10.2013] 
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zewnętrznym. Jako nowoczesna sieć sklepów RTV AGD, NEONET stale rozwija 
swoją ofertę oraz wprowadza nowe formy sprzedaży i ekspozycji towaru.  

W swojej ofercie handlowej Grupa NEONET oferuje szeroki asortyment 
towarów najbardziej znanych marek światowych i polskich producentów, które są 
wyszczególnione na poniższym schemacie. 

Rysunek 2. Lista czołowych firm współpracujących z Firmą NEONET 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów własnych firmy NEONET.  

Podział w Firmie NEONET na poszczególne działy asortymentowe obejmuje: 

– MDA (duże AGD) – grupę produktów zawierających sprzęty z branż FS, BI 

– FS – branżę produktów wolnostojących; takich jak: chłodziarki, pralki, ku-
chenki (gazowe, elektryczne, ceramiczne) i zmywarki 

– BI – branżę grupy produktów do zabudowy; np. chłodziarki, piekarniki, płyty, 
pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, okapy 

– SDA – grupę produktów drobnego AGD np. suszarki, golarki, lokówki, 
prostownice, odkurzacze, miksery, blendery 

– CE – branżę produktów elektroniki użytkowej, np. telewizory, DVD, kina 
domowe, dekodery, wieże 

– CPA – produkty komplementarne i akcesoria, takie jak: produkty pomagające 
zachować walory użytkowe oraz dbać o czystość danego sprzętu, tj. środki 
chemiczne, ściereczki, mleczka, płyny, tabletki, proszki czy sól do zmywarek, 
odkamieniacze do pralek lub czajników. W skład akcesoriów wchodzą m.in. 
listwy przeciwprzepięciowe, pendrive’y, karty pamięci, kable czy torby do 
notebook’ów oraz przewodowe i bezprzewodowe myszki do komputerów, 
słuchawki, mikrofony oraz wiele innych.  
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Realizację planów sprzedaży wymienionych wyżej asortymentów w wymia-
rze finansowym w Firmie NEONET prezentuje rysunek 3: 

Rysunek 3. Krzywa pokazująca wzrost przychodów w Firmie NEONET” 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów firmowych. 

Jak wynika z danych zawartych na powyższym rysunku, przychody 
NEONETu zwiększyły się z kwoty 5 mln złotych w roku 1991 do kwoty 2 mld 
w 2012 roku. 

4.2.  Rozwiązania logistyczne firmy NEONET 

Warto zwrócić uwagę na formy dostawy, które oferuje firma; są to: odbiór osobisty 
lub przesyłka kurierska, ale też sklep ma nierzadko swoich kierowców, którzy 
zawożą towar większych gabarytów do klienta. Proponowany sposób zapłaty za 
towar, to: przedpłata – przelew, płatność przy odbiorze, karta płatnicza lub zakup 
na raty.Firma NEONET korzysta z usług firm przewozowych, przede wszystkim 
takich jak: DB SCHENKER, UPS i DHL. 

Firma UPS założona została w 1907 roku w Stanach Zjednoczonych jako 
firma dystrybucji paczek. Z biegiem czasu urosła do koncernu wartego miliardy 
dolarów, który oferował już nie tylko dystrybucje paczek na terenie USA, ale też 
skoncentrował się na umożliwieniu usług transportowych i logistycznych na skalę 
światową. W Europie firma ta została utworzona w roku 1976. Dzisiaj UPS jest 
jednym z bardziej znanych przedsiębiorstw globalnych, liderem firm przewozo-
wych na świecie. UPS zarządza przepływem towarów, środków finansowych oraz 
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informacji w ponad 200 krajach, zatrudniając przy tym 397100 pracowników na 
całym świecie. 19 

Firma DHL została utworzona w roku 1969 w San Francisco. Wraz z upły-
wem czasu przedsiębiorstwo to przekształciło się w międzynarodową sieć, 
działającą na terenie 220 krajów. DHL oferuje rozwiązania w zakresie przesyłek 
ekspresowych, w tym też ponadgabarytowych, frachtu lotniczego i morskiego, 
kontraktowych rozwiązań logistycznych oraz międzynarodowych usług poczto-
wych. DHL jest częścią Deutsche Post DHL. Firma zatrudnia łącznie na świecie 
około 100 tys. pracowników i kurierów; w Polsce liczba ta sięga ponad 5 tys.20 

Głównym przewoźnikiem wykorzystywanym do przewozu rzeczy, towarów 
oraz materiałów pomocniczych i reklamowych jest Schenker Sp. z o.o., firma 
przynależna do DB Schenker. 

Pozostałe firmy wykorzystywane są częściej do przekazywania dokumentów 
lub paczek adresowanych do autoryzowanych serwisów reklamacyjnych bądź 
oddziałów księgowości mających swoją siedzibę we Wrocławiu. 

Siedziba firmy Schenker Sp. z o.o. mieści się w Warszawie. Swoje usługi 
spółka świadczy w oparciu o podział Polski na 17 regionów. Jest częścią DB 
Schenker, przodującego dostawcy rozwiązań logistycznych na świecie. DB Schen-
ker oferuje profesjonalną obsługę logistyczną, transport lądowy, lotniczy, ocea-
niczny jak i zajmuje się magazynowaniem. Firma ta działa w 130 krajach zatrud-
niając łącznie 90 tys. pracowników. W zakres jej działań wchodzi organizacja oraz 
czuwanie nad sprawnym przepływem towarów i związanych z nimi informacji.21. 

Grupa NEONET, korzystając z usług świadczonych przez Firmę DB Schen-
ker, zleca jej przede wszystkim transport lądowy w zakresie dostaw.W ramach DB 
Schenker działa:  

– DB SCHENKERsystem – efektywna sieć połączeń linii drobnicowych, która 
jest wspomagana zintegrowanym systemem informatycznym, który ma za za-
danie zagwarantować szybką dostawę przesyłek, umożliwia również plano-
wanie najdogodniejszych terminów dostaw. 

– DB SCHENKERdirect – obejmuje przesyłki lądowe częściowe i całopojaz-
dowe. Usługa odnosi się do transportu przesyłek krajowych oraz między-
narodowych. 

– DB SCHENKERparcels (domestic) – odnosi się do paczek krajowych. Sys-
tem przewozów paczkowych jest jednym z elementów profesjonalnego pa-
kietu usług logistycznych i informacyjnych, które są przygotowywane spe-
cjalnie dla przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą na dużą 
skalę. 

                                                        
19  http://www.ups.com/content/pl/pl/about/facts/europe.html [05.11.2013] 
20 http://www.dhl.com.pl/pl/o_nas/o_firmie.html#history [05.11.2013] 
21 http://www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/o-firmie/dbschenker_worldwide. 
html [07.07.2013] 
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Postępowanie przy przyjęciu towaru od firmy transportowej DB Schenker 
przedstawia rysunek 4. 

Rysunek 4. Proces przyjęcia towaru od firmy transportowej DB Schenker 
w NEONET. 

 
Źródło: Opracownie własne na podstawie materiałów firmowych. 

Operacje logistyczne związane z transportem pomiędzy firmą NEONET a DB 
Schenker muszą dopełnić dokumenty związane z obrotem towarowym i papiero-
wym między obiema firmami. Są to: 

Zlecenie Transportowe 

Zlecenie transportowe zgłaszane jest po sprawdzeniu stanu towaru sklepu albo 
w wyniku konkretnego zamówionego zlecenia przez klienta. Zamówienie wysyła-
ne jest następnie przez pracownika sklepu poprzez system zamówień, tzw. Neo-
zamówienia. Po złożeniu zamówienia zostaje wygenerowane gotowe zlecenie 
poprzez tzw. Automat, które zostaje również wysłane bezpośrednio do firmy trans-
portowej DB Schenker. Pośród wygenerowanych informacji znajdują się dane do-
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tyczące: informacji o nabywcy, odbiorcy, płatniku, sposobie dostawy, dacie złoże-
nia zamówienia, dacie dostarczenia towaru. Natomiast szczegółowe informacje do-
tyczące numerów zamówienia zostają umieszczone na specjalnych etykietach, 
które są naklejane na  paczkach gotowych do wysyłki do poszczególnych sklepów. 
Kierowca firmy DB Schenker zobowiązany jest posiadać zarówno zamówienie jak 
i dokument MM wraz listem przewozowym. Dokumenty te służą pracownikowi 
przyjmującemu dostawę do przeprowadzenia kontroli jakościowej oraz ilościowej 
dostawy. Numery umieszczone na dokumentach MM pozwalają określić, czy dana 
paczka została dostarczona pod wskazany adres. W sytuacji stwierdzenia rozbież-
nych numerów umieszczonych na dokumencie i na paczce pracownik powinien 
postąpić zgodnie z postępowaniem reklamacyjnym. Niezbędne jest jednak sporzą-
dzenie dokumentu rozbieżności, tj. Protokołu Odchyleń, protokół ten został 
umieszczony poniżej wraz ze schematem postępowania przyjęcia paczki od kuriera 
opisanego powyżej. 

Protokół odchyleń 

Protokół sporządzany jest przez pracownika firmy NEONET w obecności kuriera 
w przypadku wystąpienia rozbieżności, takich jak: całkowity lub częściowy brak 
towaru w paczce, uszkodzona paczka lub towar oraz gdy brakuje dokumentów 
potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakościowej i ilościowej. 

Elementy Protokołu Odchyleń, jakie pracownik powinien określić w doku-
mencie, to: powód sporządzania protokołu, okoliczności stwierdzenia danego 
braku w przesyłce. Pracownik powinien również spisać numery niezgodnych 
listów i paczek, jakie otrzymał w dostawie oraz podać dokładną ilość oraz modele 
brakujących bądź zamienionych towarów. Nie może też zapomnieć o podaniu 
informacji odnośnie tego, w jaki sposób została zabezpieczona paczka oraz o zło-
żeniu podpisu z datą oraz godziną stwierdzenia nieprawidłowości. 

Po sporządzeniu protokołu odchyleń pracownik wykonuje kopię dokumentu, 
który posłuży do przeprowadzenia wyjaśnień z firmą kurierską odnośnie niepra-
widłowości. 

Zaistniałą niedogodność można rozwiązać na kilka sposobów, m.in.: firma 
kurierska na podstawie protokołu odchyleń powinna dosłać brakujący towar lub 
zamienić przysłany na ten odpowiedni, pierwotnie zamawiany. Inną z możliwości 
jest dokonanie przez pracownika zgłoszenia reklamacyjnego, przy użyciu progra-
mu NEOREKLAMACJA. Skutkuje to wycofaniem dokumentów wraz ze wszczę-
ciem procesu reklamacyjnego w stosunku do firmy kurierskiej bądź magazynu, 
który dokonał pomyłki w wydaniu towaru.  

Zakończenie 

Opierając się na zaprezentowanych danych, można stwierdzić iż firma 
„NEONET S.A.” jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem z długą historią 
oraz z dużymi możliwościami rozwoju. Powodem tego sukcesu może być poprawa 
obsługi w sklepach poprzez zatrudnianie nowych pracowników, przy ponoszeniu 
tych samych nakładów. Kolejnym powodem, dzięki któremu firmie udało się zdo-
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być pozycję lidera w branży jest organizacja działów związanych z logistyką. 
Szybki przepływ towarów z punktu A do punktu B zapewnia firmie stosowanie 
metody kanałów dystrybucji pośrednich. NEONET korzysta tylko z transportu 
zewnętrznego, tym samym nie ponosi wielkich kosztów związanych z utrzymy-
waniem sieci dystrybucyjnych, a wyłącznie koszty z tytułu przewozu. Dzięki 
wprowadzeniu podziału terenu Polski na 7 regionów oraz korzystaniu z 3 centrów 
logistycznych firma jest w stanie zaopatrywać wszystkie sklepy NEONET w ciągu 
dwóch dni. Udogodnienia te znacznie ułatwiają pozyskiwanie klientów, którym 
zależy nie tylko na fachowej obsłudze, dobrej cenie, lecz również na czasie.  

Neonet jest obecnie największym udziałowcem w rynku AGD / RTV w miej-
scowościach do 200 tys. mieszkańców. 
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Streszczenie 

Umieszczona w artykule charakterystyka Firmy NEONET i realizowanego 
w niej procesu dostaw stanowią przykład logistyki w firmach handlujących sprzę-
tem AGD i RTV. Szczególną uwagę zwrócono na problemy (w tym na dokumen-
tację), z jakimi muszą poradzić sobie te przedsiębiorstwa, by zamówiony towar 
znalazł się na czas i w odpowiedniej cenie w sklepie lub u klienta w domu.  
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Summary 

The article characterizes NEONET S.A. and describes its merchandise supply 
process. There is also an example of the logistics of companies selling appliances 
and electronics. The article describes the procedures of goods supply and the 
reporting of variances from the original order. 

Special attention is given to the problems that merchandise companies have to 
solve in order to get the ordered goods on time and at the right price to the store or 
the customer’s home 
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