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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce „Poradnik e-Commerce Polska: 
e-Logistyka”, który został opracowany przez ekspertów Izby Gospodarki 
Elektronicznej i uwzględnia kluczowe aspekty oraz praktyczne porady zwią-
zane  z logistyką w e-commerce.

W czasach ogromnej konkurencji i świadomego klienta szukającego jak naj-
lepszej oferty, którą może zrealizować w jak najszybszym czasie - logistyka 
- staje się jednym z kluczowych procesów skutecznej sprzedaży i budowa-
nia relacji z konsumentem.  Na co zwrócić uwagę? Jak budować efektywny 
model zarządzania logistyką w e-commerce? Między innymi na te pytania 
odpowiadają nasi eksperci na łamach niniejszego poradnika.
     
Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania polskiej branży 
e-commerce w Polsce. Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie 
aktywności takich, jak regulacje prawne, badanie trendów, wypracowywa-
nie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczy-
wistych wyzwań branży, możemy - wspólnymi siłami - rozwiązywać najwa-
żniejsze problemy i przyczyniać się do tego, że rodzimy e-commerce będzie 
rósł w siłę nie tylko w kraju, ale także poza nim.

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży e-commer-
ce poprzez współpracę, wymianę wiedzy, działania legislacyjne oraz silną 
i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami 
polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami poza-
rządowymi w kraju i na świecie. Izba wspiera rozwój e- gospodarki w kraju 
i Europie, dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych 
oraz komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramo-
wania, a także  ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Wspieramy też przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) 
poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych.
      
e- Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze firm związanych z ryn-
kiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
firm zrzeszonych pod jej auspicjami.

W związku z powyższym, zapraszamy do przystąpienia do Izby Gospodarki 
Elektronicznej i aktywnego zaangażowania w nasze inicjatywy. 

Patrycja Sass-Staniszewska
Izba Gospodarki
Elektronicznej
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Obsługa dostaw i magazynowanie produktów
Marcin Klimaszewski, Cloudpack

Zadowolenie klienta z zakupów internetowych 
zwiększa prawdopodobieństwo kolejnego zakupu.
Doświadczenie zakupowe rozpoczyna się  od wybra-
nia produktu w sklepie, potem następuje dokonanie 
płatności, wybranie formy dostawy i oczekiwania na 
przesyłkę. To zaledwie cztery etapy dla klienta, ale 
ogromne wyzwanie dla działów logistyki.

Efektywnie zorganizowane procesy magazynowa-
nia i dostaw, mimo że najczęściej dzieją się w tle, 
mają bardzo duży wpływ na zadowolenie klienta.

Wybór magazynu – lokalizacja
Bardzo ważnym elementem właściwego funkcjonowania firmy jest wybranie lokalizacji magazynu, który bę-
dzie w stanie zapewnić odpowiedni czas realizacji dostaw i zapewni efektywne kosztowo magazynowanie 
produktów. O ile w przypadku tradycyjnych kanałów sprzedaży i tradycyjnej obsługi magazynowej sama lo-
kalizacja magazynu nie jest tak istotna, o tyle przy sprzedaży internetowej ma ogromne znaczenie.

Amazon na Manhattanie dostarcza zakupy dla klientów PRIME NOW w czasie wynoszącym jedną godzinę. 
Magazyn zlokalizowany jest w biurowcu w sercu dzielnicy, jest w nim ograniczona liczba produktów objętych 
ultra szybką dostawą. Asortyment zmienia się  w ciągu roku, zimą dostępne były np. skrobaczki do szyb sa-
mochodowych i łopaty do śniegu, a latem – okulary przeciwsłoneczne. Klienci zamawiają głównie produktu 
gospodarstwa domowego i artykuły spożywcze. Firma podjęła podobne działania w Berlinie,  przestrzeń han-
dlową w centrum miasta adaptuje pod magazyn, dzięki któremu będzie w stanie zapewnić dostawę w ciągu 
dwóch godzin . Sam sposób składowania produktów w tych magazynach  jest taki sam, jak w pozostałych 
magazynach Amazona.

W przypadku sprzedaży internetowej określonych produktów o wyborze lokalizacji magazynu  decydować 
będzie grupa docelowa (kupujący) oraz planowany zasięg dostaw i  strategia firmy dotycząca czasu dostawy. 
Są e-sklepy, które decydują się na magazynowanie produktów w pobliżu lotniska, bo obsługują klientów za-
granicznych i korzystają z wysyłek lotniczych. Zazwyczaj ten sam magazyn umożliwia dostawę tego samego 
dnia na terenie miasta, obok którego zlokalizowane jest lotnisko. Tradycyjne magazyny dystrybucyjne zloka-
lizowane są zwykle w centralnej Polsce i z nich realizowane są dostawy do odbiorców hurtowych.

Magazynowanie
Sposób magazynowania produktów uzależniony jest przede wszystkim od ich rodzaju. Największym wyzwa-
niem  są produkty świeże, dostępne w e-marketach spożywczych. Wymagają określonej temperatury prze-
chowywania, miejsce składowania podlega procedurom jakościowym, a sam magazyn wymaga zatwierdze-
nia i podlega kontroli Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

Istnieją na rynku wyspecjalizowane firmy logistyczne, które obsługują magazynowanie produktów świeżych, 
jednak bardzo rzadko świadczą usługi obsługi zamówień detalicznych ze sklepów internetowych. Ta sytuacja 
zmusza sklepy internetowe z artykułami spożywczymi, takie jak FRISCO.pl czy AuchanDirect.pl, by zainwesto-
wały we własne, dedykowane rozwiązania magazynowe.

Spore wyzwanie w zakresie magazynowania i obsługi zamówień czeka firmy, które rozpoczynają sprzedaż 
internetową i dysponują już infrastrukturą magazynową. Zazwyczaj magazynowanie odbywa się na regałach 



Poradnik „e-Commerce Polska: e-Logistyka”

5www.ecommercepolska.pl

wysokiego składowania, a asortyment w gniazdach paletowych jest jednorodny. Wystarczy zestawić paletę 
z gniazda i wydać do transportu.

W przypadku zamówień detalicznych jest potrzebny szybki dostęp do produktów. Najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem są regały magazynowe, na których ustawiony jest towar rozpakowany z opakowań zbiorczych 
- w podobny sposób jak na półkach supermarkecie. Rzędy regałów są ponumerowane  i każda lokalizacja 
ma swój numer. W celu optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowej najczęściej w magazynach 
budowane są antresole, dzięki którym zyskuje się  3 – 4 dodatkowe piętra z regałami i wypełnia kubaturę 
magazynu.

Na rynku są dostępne rozwiązania magazynowe skracające czas kompletowania zamówienia, dedykowane 
konkretnym branżom i produktom.
Przyglądając się polskiemu rynkowi magazynów można stwierdzić, że dla branży e-commerce najważniejsza 
jest dostępność produktów – powinny być w zasięgi ręki osoby przygotowującej zamówienie. Temat komple-
towania zamówień będzie szerzej omówiony w dalszej części przewodnika.

Magazyn, w którym obsługiwane są zamówienia in-
ternetowe, jest podzielony na strefy. Miejsce prze-
chowywania produktów i strefę przyjęć, w której 
przyjmowane są dostawy od kontrahentów.

Profesjonalne magazyny dedykowane e-commerce 
muszą zorganizować pracę nieco inaczej niż trady-
cyjny magazyn. Bardzo często wymagane jest eks-
presowe przyjęcie produktów do magazynu przy 
jednoczesnym sprawdzeniu poprawności dostawy, 
ponieważ dostarczane produkty są już sprzedane 
odbiorcom końcowym.
Możemy wyodrębnić cztery najczęściej realizowane  
sposoby dostaw w tej branży.

Dostawa na stock magazynowy –  gdzie produkty 
będą podległy magazynowaniu przez dłuższy czas, 
więc po ich przyjęciu zostaną umieszczone w lokali-
zacjach magazynowych. 

W przypadku importu produktów wymagających 
etykietowania, np. kosmetyków z etykietami w in-
nym języku niż polski, etykietowania produktów do-
konuje się na etapie przyjęcia,  aby do magazynu 
trafiły produkty gotowe do wydania klientowi.

Cross Dock – polega na przepakowaniu większych i jednorodnych partii towaru w celu dalszej dystrybucji. 
Nie ma wtedy potrzeby ponoszenia kosztów magazynowania towarów i znacząco skraca się czas dostawy.
Cross Dock (w modelu dropshippingowym) – jest często stosowany przez sklepy internetowe sprzedające 
produkty, których nie posiadają na własnym stanie magazynowy. Dystrybutorzy realizują zbiorczą dostawę 
do magazynu e-sklepu, gdzie produkty są rozdzielane na konkretne zamówienia i jeszcze tego samego dnia 
wysyłane do odbiorców. Taka forma pozwala sprzedawcy na większą kontrolę nad realizacją procesu wysyłki, 
a jednocześnie na personalizację, np. przez umieszczenie produktów w opakowaniu z własnym logo oraz 
dodaniu insertów (materiałów promocyjnych).

Zdjęcie 1. Ustawienia regałów na antresoli do magazynowania 
produktów health & beauty
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Przyjęcie i skompletowanie zamówienia
Łukasz Popowski, FIEGE

Sprawna obsługa zleceń jest kluczem do zapewnienia efektywnego poziomu obsługi klienta.  Czas reakcji 
i jakość obsługi stają się czynnikami decydującymi o przewadze konkurencyjnej. Każdy błąd  popełniony w tej 
materii, czy to w obszarze obsługi zleceń, czy też kompletowania towaru, może mieć ogromny wpływ na 
wielkość sprzedaży.

Obsługa zleceń
W e-commerce fundamentem obsługi zleceń jest system OMS (Order Management System) sprzężony bez-
pośrednio z serwisem internetowym. System ten odpowiada za zbieranie wszystkich istotnych danych odno-
śnie do zamówienia, jak:

• nazwa klienta,
• rodzaj zamówionego towaru,
• identyfikacja towaru,
• cena,
• sposób płatności,
• sposób dostawy,

W przypadku operacji cechujących się małą dynamiką sprzedaży i nieskomplikowaną strukturą zamówień 
(niewielka początkowa wartość koszyka, mała liczba linii w zamówieniu) podsystem OMS najczęściej stanowi 
integralną część całego pakietu oprogramowania obsługującego sklep, pełni również rolę prostego systemu 
obsługi magazynowej, z informacjami jedynie o dostępności towaru na magazynie oraz liczbie przechowy-
wanych sztuk. Takie rozwiązanie cechuje się prostotą konstrukcji i jednocześnie brakiem wpływu na pracę 
magazynu. W tym miejscu warto podkreślić, że w przypadku prostych zamówień  nie jest to wada ponieważ 
na tym etapie zaawansowane funkcje zarządzania magazynem nie są jeszcze potrzebne.

Obsługa zamówień  w tym wypadku wygląda podobnie dla każdego rozwiązania przeznaczonego dla startu-
jących sklepów. Uproszczony schemat zaprezentowany został poniżej.

Dropshipping – polega na realizacji zamówienia bezpośrednio 
z magazynu dystrybutora do klienta indywidualnego i w tym wy-
padku całość operacji magazynowych odbywa się w magazynie 
dystrybutora.
Do przeprowadzenia sprawnego i poprawnego przyjęcia magazy-
nowego niezbędne są awizacja dostaw oraz integracja systemów 
informatycznych dostawców z systemem magazynowym e-sklepu.

Najczęściej stosowaną formą unifikacji informacji o produkcie są 
powszechnie znane kody kreskowe, które są niezbędnym minimum 
przy współpracy z dostawcami, ponieważ pozwalają na szybką 
identyfikację dostarczonego produktu.

Zwiększająca się popularność  technologii beacon może w najbliż-
szej perspektywie zrewolucjonizować sposób weryfikacji dostaw 
do magazynu i samej gospodarki magazynowej. Odpowiednio oznaczone beaconami produkty mogą być 
przeliczone i wprowadzone do systemu  przy wstawianiu ich do magazynu, a inwentaryzacja towaru odby-
wać się będzie na zasadzie przejścia magazyniera z urządzeniem odczytującym beacony przez alejkę maga-
zynową, bez potrzeby przeliczania  produktów przez pracownika.

Polecam szczególnie poradnik e-commerce 
Polska: e-Logistyka, będący kompendium 
wiedzy praktyków dziedziny e-commerce  
z zakresu logistyki. Wiele firm działających  
w e-biznesie codziennie zmaga się z wyzwa-
niami omówionymi w poradniku. Jego prak-
tyczny charakter wynika z doboru zagadnień 
jak i grona ekspertów, którzy uczestniczą  
w łańcuchu dostaw towarów. Zarówno pro-
wadzący działalność wysyłkową, jak i usługo-
dawcy ją wspierający znajdą w publikacji cenne 
wskazówki na temat prawidłowego funkcjo-
nowania poszczególnych elementów procesu 
logistycznego.

Małgorzata Żytkowiak,
Dyrektor Zarządzający AJ Produkty Sp. z o.o.
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Sam proces obsługi ma charakter wybitnie ręczny. Brak wykorzystywania jakichkolwiek interfejsów czy też 
modeli optymalizujących ścieżkę zbierania, a każda czynność jest potwierdzana przez pracownika. Wszel-
kiego rodzaju informacje zwrotne do klienta wysyłają pracownicy – ale tylko wówczas, gdy uznają, że jest 
taka potrzeba, podczas gdy system odpowiada automatycznie na wszystkie zapytania. Stany magazynowe 
korygowane są przez pracowników, po akcji pobrania. Zestawienie stanów ma najczęściej formę pliku excel 
lub access.

Takie rozwiązanie sprawdza się głównie w przypadku sklepów o liczbie wysyłek nie przekraczającej 100 pa-
czek dziennie oraz stosunkowo jednorodnym asortymencie i małej liczbie SKU na stanie.

W przypadku większych wolumenów wysyłkowych cały proces wydania musi ulec znaczącym zmianom. 
Pierwszą z nich jest wdrożenie systemu uproszczonego WMS do obsługi zleceń od strony magazynu. System 
ten powinien mieć takie funkcjonalności, jak:

• identyfikacja miejsc składowania towaru,
• sprawdzanie stanów magazynowych,
• analiza rotacji,
• obsługa misji pickingowych.

Następnie pojawiają się dwie możliwości. W wariancie pierwszym informatyczna obróbka zlecenia następuje 
w systemie OMS, a do systemu magazynowego przesyłane są gotowe polecenia pobrania towaru. W ta-
kim przypadku system OMS musi zostać odpowiednio przygotowany do pełnienia roli pośrednika pomiędzy 
sklepem a magazynem – takie zmiany często wymagają  wyodrębnienia systemu z pakietu oprogramowania 
sklepu internetowego.

Drugim wariantem jest przygotowanie modułu odbioru zamówień bezpośrednio w systemie WMS. W tym 
przypadku WMS za pomocą interfejsów odbiera nieprzetworzone dane z systemu OMS, a cała obróbka, tj. wy-
generowanie zlecenia magazynowego, a następnie instrukcji dla pracownika, odbywa się po stronie magazy-
nu. Wariant ten jest zdecydowanie korzystniejszy do wdrożenia zarówno od strony kosztowej, jak i operacyj-
nej. Funkcjonalności WMS-a zostały już wdrożone, a system OMS wymaga jedynie wprowadzenia parametru 
hurtowej wysyłki zleceń (więcej informacji poniżej).

Rozwiązanie przeznaczone do realizacji zamówień o średnim stopniu skomplikowania cechuje się umiarko-
wanymi kosztami wdrożenia i elastycznym poziomem obsługi. W tym przypadku cześć informacji zwrotnych 
może być przesyłana do klienta w sposób automatyczny. Dodatkową zaletą jest fakt, że rozwiązanie jest 
modułowe, co ułatwia dalszy rozwój.
Przy większej skali działalności sklepu(powyżej 1000 paczek dziennie) niezbędne jest zastosowanie w pełni 
automatyzowanych rozwiązań informatycznych w zakresie obsługi zamówienia. System WMS powinien po-
siadać wszystkie funkcjonalności niezbędne do prawidłowej obsługi skomplikowanych zamówień:
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Dystrybucja przesyłek
Tomasz Wojewódzki
kierownik rozwoju segmentu e-commerce X-press Couriers

Czemu służy e-commerce? Zarabianiu pieniędzy. Co należy zrobić, aby zarobić tu pieniądze? Dostarczyć za-
mówiony towar do konsumenta. To oczywiście olbrzymie uproszczenie, dokonane świadomie, aby podkreślić, 
jak ważna jest finalizacja sprzedaży, ponieważ bohaterem e-handlu jest ten, kto odpowiednio kończy proces.
Każdy, kto planuje sprzedaż w sieci, musi oczywiście zapewnić atrakcyjny towar w konkurencyjnej cenie i pro-
fesjonalnie go zaprezentować. Bez tego nawet najdoskonalszy model logistyczny nie ma sensu.

• wielowariantowa optymalizacja ścieżki zbierania,
• dynamiczna zmiana sposobu i kolejności przyjmowania oraz wydawania towaru w zależności od obciąże-

nia pracą,
• kontrola stocku,
• moduł zarządzania materiałami opakowaniowymi,
• bieżące raportowanie stanu realizacji zamówienia,
• bieżące raportowanie kluczowych wskaźników efektywności,
• integracja systemowa z firmami kurierskimi.

Przy dużym stopniu skomplikowania zamówień większość czynności na magazynie powinna odbywać się 
w sposób zautomatyzowany. Zamówienia powinny spływać w partiach, aby możliwe było pełne wykorzysta-
nie funkcjonalności optymalizujących procesy. Co do zasady nie ma jednego słusznego sposobu optymalizo-
wania procesów – można wyróżnić jednak kilka opcji, które sprawdzają się w różnych branżach:

• „multi-order picking” – najpopularniejsza metoda zbierania zamówień. W metodzie tej pracownik magazy-
nowy zbiera kilka zleceń jednocześnie poruszając się po ustalonej z góry ścieżce. Zadanie jest zakończone 
w chwili pobrania ostatniej sztuki do ostatniego zamówienia. Głównym plusem tej metody jest ograni-
czenie ruchów między lokalizacjami, gdyż pracownik może pobrać kilka sztuk z jednej lokalizacji do kilku 
różnych zamówień.

• „multi-order and zone picking” – rozwinięcie metody multi-order o podział magazynu na strefy. Pracownik 
pobiera kompletne zamówienia tylko z przypisanej mu strefy magazynu (np. tylko zamówienia na odzież 
męską). Poza korzyściami metody multi-order dochodzi jeszcze redukcja dystansu pokonywanego przez 
pracownika, a to wpływa wprost na szybkość realizacji zamówienia.

• multi-man multi-order zone picking – najbardziej złożona metoda kompletowania. Polega na podzieleniu 
zamówienia pomiędzy pracowników operujących na różnych strefach magazynu. Pracownik w danej stre-
fie kompletuje sztuki do różnych zamówień, jednakże nie są one natychmiastowo dzielone na poszcze-
gólne zamówienia. Produkty są transportowane do strefy pakowania, gdzie są  dzielone na poszczególne 
paczki, pakowane i przygotowane do wysyłki. Strategia ta ma zastosowanie zwłaszcza przy zróżnicowa-
nym asortymencie i wysokim wolumenie przesyłek.

Decyzja o wyborze odpowiedniego wariantu warto podjąć na podstawie efektywności kosztowej i operacyj-
nej rozwiązań. Przy prostych zamówieniach trzeba skupić się na prostocie i przejrzystości rozwiązania, gdyż 
skala operacji nie wymaga zastosowania zaawansowanych metod obsługi i optymalizacji. Przy średniej skali 
działalności znaczenia nabiera elastyczność rozwiązania i szybkość działania – zwłaszcza w zakresie informa-
cji zwrotnych dla klienta i możliwości rozwoju systemu OMS. W przypadku wielu skomplikowanych zamówień 
priorytety znowu ulegają zmianie – należy  skoncentrować się na optymalizowaniu procesów oraz zwiększa-
niu efektywności. Pomiędzy drugą a trzecią fazą wzrostu występuje również punkt decyzyjny odnośnie do 
outsourcingu działalności magazynowej.   Na koniec warto dodać, że odpowiedni dobór narzędzi do obsługi 
zamówień daje w efekcie bezproblemową obsługę klienta – znaczny wzrost jego satysfakcji, a tym samym, 
wzrost sprzedaży.
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Proces dystrybucji przesyłek ze sklepu internetowego nie jest czymś drugorzędnym. Wystarczy podać przy-
kład światowego lidera e-handlu, tj. amerykańskiego przedsiębiorstwa Amazon. Logistyka została tu bowiem 
potraktowana jako coś, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.

Co należy uczynić, aby rynkowy sukces naszego sklepu nie stał się przyczyną jego upadku? Zaufanie konsu-
menta traci się momentalnie, a jego odzyskanie jest bardzo trudne i kosztowne. Jakie pojawią się opinie do-
tyczące sklepu, jeśli zakupiony towar zostanie zagubiony, uszkodzony lub doręczony niezgodnie z obietnicą, 
tzn. po wielu dniach lub nawet tygodniach? Jak wiele można stracić w oczach konsumentów, jeśli nie zdołamy 
prawidłowo, w odpowiednim czasie przygotować towaru do transportu, a specjalizacja wybranej firmy kurier-
skiej nie będzie odpowiadać potrzebom naszych klientów?

W planie biznesowym e-sklepu trzeba przewidzieć, kiedy nastąpi krytyczny moment zdolności wysyłkowej. 
Początek sprzedaży to zwykle kilka, kilkanaście paczek dziennie. Łatwo jest wówczas przeprowadzić przyję-
cie zlecenia, konfekcję i wydanie paczek do wysyłki. Proste wydaje się udostępnianie statusów zleceń i ko-
munikacja z konsumentem. Przy kilkudziesięciu czy kilkuset paczkach dziennie chałupniczy model zaczyna 
szwankować i ten moment może zdecydować, czy sklep na zawsze pozostanie na startowym poziomie liczby 
wysyłek (i poziomu sprzedaży), czy zwiększy te zdolności, czy może zniknie z rynku.

Prawidłowe dopasowanie procesu wysyłki do asortymentu, średnich wag, wielkości czy paczkowości prze-
syłek (liczby paczek w jednej przesyłce) musi być punktem wyjścia. W zależności od asortymentu towar po-
winien być odpowiednio zabezpieczony. Ewentualne straty, które powstaną na skutek niedocenienia tego 
aspektu, będą bardzo bolesne.

Czy konsument doceni formę, jakość opakowania? Czy oczekuje paczki w formie prezentu, czy też wystarczy 
foliopak, jako ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie? Tu nie ma prostej odpowiedzi. Światowy trend, zwłasz-
cza w międzynarodowych doręczeniach lotniczych, skłania się raczej w kierunku tanich i prostych opakowań. 
Równolegle spotykamy na rynku sklepy, które opakowanie towaru traktują jako dodatkowy element sprze-
daży.

Czy klient zdecyduje się na ponowny zakup w danym sklepie ze względu na opakowanie? Być może tak, 
niemniej konieczne jest postawienie tego pytania wobec asortymentu naszego sklepu i grupy docelowej. 
Będzie to bowiem bardzo ważny element przy budżetowaniu kosztów wysyłki, w tym czasu koniecznego do 
przygotowania paczki.

Czego oczekuje konsument na etapie realizacji dostawy? Przede wszystkim jasnych, dobrze komunikowa-
nych reguł. Czy potrzebuje wyboru pomiędzy kilkoma firmami kurierskimi, czy jest ekspertem w tej dziedzinie? 
A może logo danego dostawcy usługi kurierskiej źle się kojarzy konsumentowi i zrezygnuje z zakupu na tym 
etapie?

Warto postawić na różnorodność form dostawy. Niech to będzie wybór pomiędzy doręczeniem w kolejny 
dzień roboczy, na dziś, do paczkomatu, pocztą lub odbiór osobisty. Zapewnijmy prostą ścieżkę zwrotu towaru. 
Elastyczność w tym miejscu pozwoli nawiązać odpowiednią relację z klientem.

Aby wyróżnić sklep, w zależności od asortymentu – który może być delikatny, gabarytowy itd. – można na-
prowadzić odbiorcę na preferowany model. Jeśli grupą docelową są mieszkańcy dużych aglomeracji, będący 
zawsze w biegu i oczekujący maksymalnie szybkiej finalizacji procesu, należy zapewnić im możliwość precy-
zyjnego doręczenia w wąskim przedziale godzinowym. Dobrze jest wówczas subsydiować taką formę do-
ręczenia, co na pewno wpłynie na zadowolenie konsumenta i większą skłonność do ponownych zakupów 
w danym sklepie. Zostanie to również zauważone w opiniach: „towar super, realizacja błyskawiczna!”. Z dru-
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giej strony, jeśli konsument nie będzie się kierował szybkością dostawy – np. towar jest gabarytowy, zatem 
jego szybkie, precyzyjne doręczenie byłoby stosunkowo drogie, dodatkowo grupa docelowa to mieszkańcy 
małych miejscowości, gdzie dostępność kuriera jest ograniczona – można zaproponować tradycyjnego kurie-
ra lub wysyłkę pocztową.

Oferta firm kurierskich na rynku jest bardzo szeroka. Mają one różne specjalizacje, np. doręczeń miejskich, 
ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W zależności od lokalizacji magazynu, obszaru, na którym znajduje 
się grupa docelowa, i dostępności dodatkowych usług można dopasować wybór do oczekiwań konsumentów 
oraz własnych możliwości.

Bardzo ważnym elementem, który z uwagi na złożoność tematu może być w tym miejscu jedynie wspomnia-
ny, jest zdolność integracji naszej platformy sprzedażowej z systemem operacyjnym dostawcy. Firmy kurier-
skie zapewniają integrację poprzez API, gotowe wtyczki do konkretnych platform, aplikacje webowe, wymia-
nę plików lub zewnętrznych integratorów. Automatyzacja wymiany informacji z dostawcą usługi, zwłaszcza 
przy dynamicznym wzroście zleceń, jest konieczna, aby zapewnić zadawalający poziomu usług.

Warto rozważyć również model przekazania operacji magazynowych, konfekcji i wysyłki do zewnętrznej fir-
my, która zrealizuje kompleksową usługę fullfilment. W pewnym momencie, przy wzroście sprzedaży i po-
większeniu asortymentu, sklep stanie przed decyzją, czy wybrać samodzielne procesy, czy zaufać operatoro-
wi logistycznemu, który pomoże przy implementacji optymalnych rozwiązań. W tym modelu można również 
zapewnić szybkie doręczenia na terenie całego kraju z magazynów lokalnych operatora, gdzie umieścimy 
nasze bestsellery.
W ograniczonych łamach tej publikacji zdołałem zaledwie poruszyć najbardziej newralgiczne kwestie przy-
datne do opracowania modelu logistycznego sklepu internetowego. Zależało mi przede wszystkim na uświa-
domieniu czytelnikowi istoty tego elementu dla strategii rozwoju biznesu i ukazaniu złożoności zagadnienia.

 Przyjmowanie i obsługa zwrotów.
Rafał Cheliński, Poczta Polska

Efektywne zarządzanie zwrotami w zintegrowanym łańcuchu dostaw to wyzwanie dla całego rynku e-com-
merce. W świecie, w którym konsumenci coraz częściej zwracają zamówione towary, a firmy nieustannie 
poszukują sposobu na poradzenie sobie z tym problemem, zarządzanie łańcuchem dostaw i operacjami staje 
się coraz bardziej skomplikowane.  

Zwroty generują wysokie, często ukryte i trudne do zmierzenia koszty,  np. obsługa call center, w którym kon-
takt dotyczący zwrotów towarów może stanowić aż do 30% wszystkich obsługiwanych połączeń. Zwroty 
to nie tylko problem z odesłaniem produktu, ale także zarządzania całym procesem, od początku do końca, 
w taki sposób, aby klient był zadowolony. Z badań przeprowadzonych przez IBM wynika, że wartość zwraca-
nych produktów była wyższa (o około 30%) od całkowitej wartości obsługi zwrotów. Przykład ten pokazuje, 
że  omawiany problem jest dla finansów firmy bardzo ważną kwestią.

Temat zwrotów  powinien być rozpatrywany na kilku głównych płaszczyznach: zarządzenie klientem, zarzą-
dzanie logistyką (transport), powody i źródła zwrotów (dane), procesy i finanse (koszty).

Procesy
Kluczowe w zarządzaniu zwrotami jest zrozumienie całkowitego ich wpływu na organizację. Zwroty wpły-
wają negatywnie nie tylko na wynik finansowy, , ale także na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każ-
dy zwrócony produkt wymaga ponownego dostarczenia  do magazynu firmy. Jeśli produkt jest wymieniany 
na inny, należy ponownie wysłać paczkę do klienta, a to kosztuje.
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Jeśli zwracany produkt wchodzi ponownie do obiegu, zaczyna ge-
nerować dodatkowe koszty: miejsce w magazynie, przepakowa-
nie, obsługa fizyczna czy obsługa finansowa (koszty księgowości, 
koszty obsługi bramki płatności itd.) . Poza tym musimy pamiętać 
o najważniejszym – relacji z klientem. Każdy zwrot to kontakt klien-
ta z naszą firmą, często trudny, ponieważ z jakichś powodów kon-
sument nie był zadowolony z zakupu. Nieodpowiednie podejście 
do klienta w takiej sytuacji może w łatwy sposób przełożyć się na 
jego negatywny stosunek do firmy. Jeśli zwrot stanie się wyzwa-
niem dla kupującego, to przełoży się to wprost na relacje z klientem 
i jego lojalność.

Rozwinięcie odpowiednich procedur przyjmowania zwrotów pozwala na właściwe ustalenie tzw. strumieni 
zwrotów. Ponowne przyjęcie przesyłki, sprawdzanie i identyfikowanie dokąd dany produkt powinien trafić to 
kluczowe elementy w tym procesie. Efektywna procedura zwrotów umożliwia zidentyfikowanie przesyłek, 
które nie powinny trafić do strumienia zwrotów, ponieważ koszt logistyki i całego procesu przekraczałby 
wartość zwracanego produktu. Taka sytuacja często zdarza się przy wysyłce i sprzedaży produktów za grani-
cę np. wysyłamy chińską huśtawkę ogrodową z Polski do klienta w Niemczech. Koszt obsługi procesu zwrotu 
powoduje, że nie opłaca się wysyłać produktu z powrotem do Polski. Tańszym rozwiązaniem  jest zwrot pie-
niędzy i pozostawienie przesyłki u klienta  lub utylizacja produktu w kraju dostarczenia
.
Finanse
Zarządzanie zwrotami generuje bezpośrednie i pośrednie koszty dla organizacji. Są to koszty nie tylko dla 
sprzedawcy, ale i dla dystrybutora czy producenta. Po stronie sprzedawcy zwroty zmniejszają nie tylko przy-
chody, ale także obciążają  organizację o koszty pakowania i dostawy (w tym koszt transportu od dostawcy). 
Sprzedawca musi także uwzględnić koszty obsługi czy nowego opakowania.

Koszty pośrednie to reputacja organizacji lub marki, przekładająca się wprost na późniejsze zakupy. Duża 
liczba zwrotów może również negatywnie wpłynąć na pozycję przetargową firmy w relacjach z dostawcami, 
zwłaszcza gdy firma nie jest w stanie sama poradzić sobie ze zwrotami. 

Rodzaje kosztów zwrotów
Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie

Koszty sprzedawcy - Zmniejszenie przychodów  
- Koszty wprowadzenia produktu do 
sprzedaży  
- Obsługa klienta 
- Proces zwrotu 
- Koszty odzyskania i ponownego wpro-
wadzenia produktu do sprzedaży 
- Wzrost zapasów, obciążenie magazy-
nów 

- Osłabienie pozycji przetargowej w rela-
cji z dostawcami 
- Negatywny wpływ na wizerunek 
organizacji 
- Utrata zaufania klientów i brak lojalno-
ści.  

Koszty dystrybutora/producenta - Utrata przychodu  
- Koszty operacyjne zwrotu 
- Wydłużenie cyklu sprzedażowego 
(utrzymywanie większych stanów maga-
zynowych) 
- Koszty nowego opakowania 

- Niezadowolenie sprzedawcy ze wzglę-
du na proces zwrotu 
- Wpływ na postrzeganie wartości 
produktu
- Dodatkowe obciążenie logistyki proce-
sami zwrotów 

Źródło: Returnbuy.com 

Zarządzanie i polityka zwrotów
Źródło oraz powód zwrotu są dwiema podstawowymi informacjami, które pomogą nam w zarządzaniu całym 

Poradnik e-Commerce Polska: e-Logistyka”  jest 
bardzo ważnym opracowaniem podkreślają-
cym, że zastosowanie standardów z handlu 
tradycyjnego  w e-Commerce może pomóc  
w tworzeniu dokładniejszych, lepiej spełniają-
cych potrzeby konsumenta, opisów produktów   
i tym poprawiać efektywność działania skle-
pów internetowych.

Elżbieta Hałas,
Członek Zarządu GS1 Polska/CEO
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procesem. Na przykład z perspektywy b2b produkt może być zwracany do dystrybutora, sklepu lub producen-
ta. Produkty zwracane przez konsumentów przychodzą w pewnym stopniu zużyte (np. opakowanie produktu 
może nosić ślady otwierania), co stanowi problem dla sprzedawcy.

Ponad połowa firm nie ma strategii i procesów dotyczących obsługi zwrotów, a należy pamiętać o tym, że 
odpowiednie podejście w tej kwestii może umocnić relacje przedsiębiorstwa z klientem. Odpowiednia poli-
tyka zwrotów podnosi również zyskowność organizacji dzięki efektywnemu zarządzaniu produktami (w tym 
zwrotami). Zarządzanie zwrotami dotyczy całej organizacji. Zaczynając od marketingu i sprzedaży, przez ope-
racje, logistykę, biuro obsługi klienta, na księgowości kończąc. Dzięki spojrzeniu na proces zwrotów w szer-
szej perspektywie, możemy nauczyć się efektywniej nimi zarządzać. 

Sprzedawcy powinni traktować kwestię zwrotów jako istotny punkt budowy przewagi konkurencyjnej nad 
innymi podmiotami. W ten sposób firmy są w stanie zwiększać poziom satysfakcji klientów oraz unikać sy-
tuacji, w której kupujący jest niezadowolony, co przekładałoby się wprost na spadek pozyskiwania nowych 
klientów i retencji obecnych.

Ilość zwrotów, poza przypadkami, w których klient otrzymał produkt z defektem lub niepełnowartościowy, 
jest napędzana trzema głównymi czynnikami: 

• Pierwszy z nich  to złe opisy lub zdjęcia produktów nie zgadzające się z rzeczywistością (np. kolor, rozmiar 
czy cechy produktu nie zgadzają się z opisem na stronie internetowej). Dobrze obrazuje to przykład jedne-
go z największych serwisów zakupów grupowych. Serwis ten miał wyższą sprzedaż produktów i mniejszą 
liczbę zwrotów w przypadku, kiedy zdjęcia oferowanych produktów nie były poddane obróbce graficznej 
i w pełni odzwierciedlały zamawiany produkt.

• Drugim czynnikiem napędzającym zwroty jest tendencja do zamawiania przez klienta tego samego pro-
duktu w różnych wariantach (kolor, rozmiar, fason). Kupujący od początku wie, że wybierze tylko jeden 
(lub żaden) z zamówionych modeli, a resztę zwróci do sklepu. Dzięki rozpoznaniu tego typu nawyków 
zakupowych klientów, sklep może zbudować przewagę konkurencyjną i zrobić z tego jeden z głównych 
filarów napędowych wzrostu. Najlepszym przykładem tego typu praktyk jest Zalando, które silnie i mocno 
promowało możliwość zwrotów nawet do 100 dni po zakupie.  

• Trzecim czynnikiem zwrotów może być specyficzna polityka firmy, gdzie dobrym przykładem jest również 
Zalando. Jeśli klientowi łatwo dokonać zwrotu np. duża sieć punktów odbioru, darmowa przesyłka zwrot-
na czy łatwo dostępny formularz zwrotu, chętniej będzie korzystał z tej opcji.  

Zarządzanie logistyką (transport)
Przy omawianiu procesów, powodów i źródeł zwrotów poruszyliśmy temat zarządzania logistyką.Ten temat 
warto rozważyć od strony włączenia trzeciego gracza, pośrednika – do obsługi zwrotów. 

Trzeci gracz może stanowić wartość dodaną dla pureplayers i wielokanałowych sprzedawców. Pośrednik 
w logistyce zwrotów może być przydatny w minimalizowaniu kosztów w całym łańcuchu. Atrakcyjność ta-
kiego rozwiązania zależy od wielu czynników, takich jak liczba zwrotów, rodzaj produktów sprzedawanych 
(zwracanych), klienci czy chociażby informacje potrzebne przy procesie zwrotu.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje głównych graczy na tym rynku. Pierwsi to firmy logistyczno-kurierskie, które 
są po części naturalnym ogniwem, ponieważ zajmują się tradycyjną logistyką. Kurierzy  chcą już nie tylko 
odgrywać rolę przewoźnika zwracanych towarów, ale także zajmować się zbieraniem zwrotów, ich centralizo-
waniem ii obsługą klienta zwracającego produkt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sklepów swoje usługi 
rozszerzają o diagnostykę produktów, procesy serwisowe, magazynowanie zwrotów i zarządzanie nimi. 

Drugą grupę graczy stanowią firmy wyspecjalizowane w obsłudze klientów zewnętrznych i wewnętrznych, 
które swoją przewagę budują na obsłudze klienta i dopracowanym procesie magazynowym. Dostarczają np. 
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oprogramowanie do monitorowania klientów, przepakowują i wprowadzają ponownie produkty do sprzedaży 
czy kredytują cały proces. Korzystanie z pośrednika może się sprawdzić w momencie, w którym nie mamy na 
rynku swojego przedstawicielstwa. Fizycznie nie działamy w danej lokalizacji (np. jesteśmy w trakcie ekspan-
sji na nowe rynki zagraniczne). Rola pośrednika w takim wypadku polega na odbieraniu produktów od kupu-
jących, przechowywaniu ich w magazynie a następnie kierowaniu  do odpowiednich strumieni. Korzystanie 
z pośrednika może być  wykorzystywane w firmie również ze względów ekonomicznych czy efektywnościo-
wych. Partner może wnieść  dodatkowe korzyści,  np. sieć punktów nadawczo-odbiorczych
Jak minimalizować liczbę zwrotów? 
Sprzedaż internetowa nie pozwala klientom w pełni “poczuć” produktu. Użytkownicy widzą zdjęcie,  opis, 
ale nie mogą ani dotknąć, ani poczuć produktu, dlatego zwroty w sklepach internetowych są wyższe niż 
w stacjonarnych. Według niektórych badań 40% zwrotów jest spowodowane innym rozmiarem produktu 
niż oczekiwał klient. Lepsze opisy i informacje o „rozmiarówce” producenta, która odbiega od standardu, są 
pierwszym krokiem w dobrym kierunku. Opis, który pozwala użytkownikowi również “poczuć” produkt, będzie 
zdecydowanie lepszy od lakonicznych informacji od producenta.

Powołanie zespołu odpowiedzialnego za zwroty w organizacji, składającego się ze specjalistów merchandi-
singu, obsługi klienta, operacji, a także analityków i fotografów (grafików), pozwoli poznać przyczyny zwro-
tów i ustalać KPI zmniejszające ich liczbę. Lista najczęściej zwracanych produktów i kategorii pozwoli lepiej 
zrozumieć proces i nim zarządzać. Proces obsługi zwrotów np. spodni będzie inny niż bielizny. Sam proces  
musi być prosty i szybki nie tylko dla klienta, ale także dla firmy.  Na koniec warto rozważyć czy nie skontak-
tować się telefonicznie ze zwracającym i nie zapytać go o przyczynę zwrotu – w wielu przypadkach może się 
okazać, że klient zmieni swoją decyzję i postanowi produkt zatrzymać. 

Rozmowa z Andrzejem Rybakiem, CEO Way2Send Sp. z o.o.

1. Przed jakimi wyzwaniami aktualnie stoi branża e-commerce w obszarze logistyki? 

Czas realizacji zamówień. Biorąc pod uwagę stale rosnące oczekiwania kupujących, dla których dostawa na-
stępnego dnia, a w niektórych przypadkach nawet i tego samego dnia staje się już standardem, nie pozostaje 
nic innego jak dołożyć wszelkich starań, aby wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw. Oczywiście często wiąże 
się to z podwyższonym ryzykiem pomyłek, ale jakość w logistyce nie ma kompromisów. 

2. Integracja -  to określenie, które jednoznacznie kojarzy się z Way2send. Jakie błędy  - z Pań-
stwa perspektywy – najczęściej popełniane są przez e-sklepy właśnie w procesie integracji 
różnych systemów – np. kurierskich, płatniczych? 

Przede wszystkim wybór przez e-sklepy zamkniętych rozwiązań. Mam tu na myśli typowe integracje 1 do 
1, które sprawdzają się na krótką metę i często wymuszają dostosowanie procesów operacyjnych (w tym 
logistycznych) właśnie do nich, a nie odwrotnie. O ile integracja w przypadku systemów płatniczych taka 
właśnie powinna być (e-sklep – operator płatności), o tyle proces realizacji zamówień jest już o wiele bardziej 
skomplikowany i uczestniczy w nim zazwyczaj więcej niż tylko jeden dodatkowy system. Efektywna integra-
cja powinna uwzględniać cały proces, a co za tym idzie poza kurierem takie systemy jak ERP, WMS, CRM, itp. 

3. Rozwiązania typu SaaS w zawrotnym tempie zdobywają ogromną popularność w wielu 
obszarach e-handlu, także w procesie realizacji zamówień. Jakie korzyści dają detalistom?

Ciężko dziś wyobrazić sobie sytuację,  w której przedsiębiorca, zwłaszcza działający w branży e-commerce 
nie jest w stanie skutecznie na odległość zarządzać swoim przedsiębiorstwem i zachodzącymi w nim proce-
sami  również logistycznymi.  Rozwiązania typu SaaS dają detalistom wiele korzyści m.in. - niski próg wejścia 
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(nie trzeba inwestować zawrotnych sum na zakup oprogramowania), swoboda dostępu, swoboda integracji 
z innymi systemami. Te zalety wydają się w sposób oczywisty przeważać nad ewentualnymi zagrożeniami jak 
np. obawa przed utratą danych. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto woli mieć wszystko u siebie w biu-
rze na własnym komputerze, a rozwiązanie SaaS ewidentnie  będzie się z tym kłócić, ale niekoniecznie jest 
to słuszne. Way2Send świadcząc swoje usługi właśnie w modelu SaaS nie wymusza na przedsiębiorstwach 
rezygnacji z tradycyjnych systemów. Zapewniamy integrację z nimi i dajemy możliwość zarządzania całym 
procesem realizacji zamówień z jednego poziomu przy jednoczesnym zachowaniu procesów, stanowisk pracy 
i obiegu dokumentów w pozostałych systemach. 

4. Na co właściciele sklepów powinni zwrócić szczególną uwagę, aby wypracować optymalny 
model realizacji zamówienia?

Trzeba pamiętać, że model realizacji zamówień,  który jest optymalny dzisiaj - jutro już najprawdopodobniej 
będzie znacznie mniej. Wpływ na to może mieć wiele czynników: w firmie pojawi się nowa usługa kurierska, 
zmieni się magazyn logistyczny, nowy  dostawca zapewni detaliście usługę dropshipping, albo po prostu  
skala  biznesu wymusi na nim zmianę systemu WMS na magazynie. Ta dynamika wynika z przywileju dzia-
łania w najprężniej rozwijającej się obecnie branży, jaką jest e-commerce.  Strategiczne znacznie ma wybór 
rozwiązań IT, które  będą ewoluować razem z naszym przedsiębiorstwem i ich procesami, a nie je ograniczać. 
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