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Zastosowanie koncepcji marketingu
w wêz³owych obszarach zarz¹dzania firm¹
1. Wprowadzenie
Liczne i obszerne pozycje literatury z zakresu marketingu niejednoznacznie
okreœlaj¹ jego przedmiot i zakres. Dla przyk³adu mo¿na podaæ definicjê J. Carmana i K. Uhla, „marketing jest procesem spo³eczno-gospodarczym maj¹cym na
celu poznanie przysz³ej struktury popytu na produkty i us³ugi oraz zaspokojenie
go poprzez kreowanie poda¿y, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie
wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, a tak¿e ich realizowanie”1.
E. Kelly definiuje marketing jako „proces gospodarczy, w ramach którego struktura popytu na dobra i us³ugi jest antycypowana i zaspokajana poprzez innowacje, aktywizacjê sprzeda¿y oraz wymianê dóbr i us³ug”2. N. Hill twierdzi, ¿e
„marketing to twórczy proces polegaj¹cy na identyfikacji i zyskownym zaspokajaniu potrzeb konsumenta, dziêki dostosowaniu si³ przedsiêbiorstwa do warunków
rynkowych”3.
Dla celów niniejszego opracowania przyjêta zosta³a definicja A. Payne’a,
wed³ug którego marketing jest procesem postrzegania, rozumienia, stymulowania
i zaspokajania potrzeb podmiotów na wybranych rynkach docelowych za pomoc¹
okreœlonych œrodków skierowanych na pokrycie zg³oszonego na rynku zapotrzebowania.
Jak z tego wynika, marketing jest procesem dostosowania wielkoœci œrodków
firmy do rozmiaru potrzeb rynku. Szczególn¹ rolê w tym procesie odgrywa dynamika wzajemnych zwi¹zków miêdzy ofert¹ firmy a us³ugami, których domaga siê
konsument, a tak¿e zachowaniem konkurentów.
1

T. K r a m e r, Marketing, AE w Katowicach, Katowice 1983, s. 17.
E. J. K e l l y, Marketing, Strategy and Functions, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey 1965.
3
N. H i l l, Introduction to Marketing, Business Education Publishers Ltd., Tyne and Wear,
1989, s. 5. Podajê za: J. A l t k o r n, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995, s. 9 i 10.
2
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Wszystkie definicje marketingu ukazuj¹ jego szeroki zakres, obejmuj¹cy niemal wszystkie obszary funkcjonowania firmy. Wspólne obszary badañ i praktycznych dzia³añ marketingu oraz innych dyscyplin mo¿na zaobserwowaæ w takich
dziedzinach, jak zarz¹dzanie strategiczne, zarz¹dzanie jakoœci¹, logistyka
w przedsiêbiorstwie czy zarz¹dzanie personelem.
To przenikanie marketingu do zarz¹dzania powoduje, ¿e ich cele ³¹cz¹ siê
i tworz¹ nowe rozwi¹zania, nowe praktyczne dzia³ania i nowe koncepcje teoretyczne, które zmierzaj¹ do doskonalenia organizacji firmy.
Wybrane wa¿niejsze aspekty wzajemnego przenikania siê teorii marketingu
oraz wa¿niejszych dziedzin teorii zarz¹dzania omówiono w tym artykule. Szczególnie wiele miejsca poœwiêcono koncepcji zarz¹dzania marketingowego, problematyce dopasowywania jakoœci produktu do wymagañ klienta (Quality Function
Deployment), idei marketingu wewnêtrznego zwanego niekiedy marketingiem
personalnym oraz wybranym kwestiom logistyki marketingowej.
Ze wzglêdu na ograniczone ramy artyku³u ten wzglêdnie szeroki zakres badañ
zosta³ jedynie pokrótce omówiony, a niektóre kwestie zasygnalizowane.

2. Zarz¹dza nie marketingowe
Szczególnym rodzajem rozwojowej strategii zarz¹dzania jest strategia marketingowa. We wspó³czesnej dobie ma ona dominuj¹ce znaczenie, poniewa¿ stanowi tak¹ globaln¹ politykê zarz¹dzania, która opiera siê na idei wi¹zania w jeden
system ró¿nego rodzaju orientacji rozwojowych: potrzeb spo³eczeñstwa, potrzeby
rynkowej, produktu, sprzeda¿y, organizacji. Innymi s³owy — strategia marketingowa ma charakter kompleksowy i jest najbardziej wszechstronn¹ strategi¹ rozwojow¹4.
Opracowanie wariantów, wybór optymalnej strategii marketingowej i wdro¿enie jej w ¿ycie jest domen¹ zarz¹dzania marketingowego5. Proces zarz¹dzania
marketingowego polega na spe³nianiu nastêpuj¹cych funkcji:
1) podejmowanie decyzji dotycz¹cych wyboru pola rynkowego, stymulacji
rynku, parcelacji rynku, przestrzennego zasiêgu rynku,
2) identyfikacja potrzeb nabywców, podsystemów wymiany, kana³ów rynku,
4

R. Niestrój definiuje strategiê rozwojow¹ jako system podstawowych œrednio- i d³ugookresowych zasad oraz wytycznych, które wyznaczaj¹ ramy dla rynkowych dzia³añ operacyjnych (w:
Podstawy marketingu, Warszawa 1996, s. 412).
5
V. R. Buell definiuje zarz¹dzanie marketingowe jako stawianie celów oraz planowanie i realizacjê przedsiêwziêæ rynkowych, przy uwzglêdnieniu dysponowanych zasobów przedsiêbiorstwa,
jego szans i ryzyka (V. R. B u e l l, Marketing Management. A Strategic Planing Approach,
McGraw-Hill, New York 1984, s. 11). Natomiast wed³ug Instytutu Marketingu do zadañ procesu
zarz¹dzania marketingowego nale¿y identyfikacja oraz zaspokajanie oczekiwañ i wymogów nabywców przy równoczesnym spe³nianiu warunków korzyœci dzia³ania dostawcy i nabywcy (The Marketing Dictionary, 1992, s. 139).
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3) planowanie przedsiêwziêæ rynkowych przy uwzglêdnieniu dysponowanego
potencja³u techniczno-produkcyjnego przedsiêbiorstwa, zasobów kadrowych, finansowych i innych,
4) organizacja dzia³alnoœci marketingowej w przedsiêbiorstwie i w uk³adzie
kana³ów rynku,
5) motywacja pracowników komórek organizacyjnych pionu marketingu oraz
nabywców (stosownie do po¿¹danych przez przedsiêbiorstwo zachowañ nabywców, np. zwiêkszonego popytu, zmiany preferencji funkcji u¿ytkowych produktu,
zmiany systemu zakupów),
6) kontrola przebiegu procesów informacyjnych i badawczych, produkcyjnych,
promocji i reklamy, aktywnoœci sprzeda¿y i dystrybucji.
Wy k r e s 1
Schemat procesu zarz¹dzania marketingowego

• r ó d ³ o: A. S t a b r y ³ a, Podstawy zarz¹dzania firm¹, Kraków–Kluczbork 1997, s. 86.

Powy¿sza definicja jest odniesiona do zarz¹dzania marketingowego, rozumianego jako wyodrêbniona specjalizacja zawodowa. Natomiast jako rodzaj
zarz¹dzania wyra¿a ono orientacjê rynkow¹ i jest skierowane na potrzeby
spo³eczeñstwa, przy czym realizuje siê w warunkach konkurencyjnoœci, kszta³tuje
oczekiwania, wymagania i preferencje nabywców, integruje czynniki produkcyjne
i warunki wymiany. Ponadto zarz¹dzanie marketingowe reprezentuje podejœcie,
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które polega na traktowaniu zysku przedsiêbiorstwa i satysfakcji z zakupów przez
nabywców jako parametrów komplementarnych. Z tego wzglêdu formu³owanie
celów oraz opracowywanie programów opiera siê na kryteriach optymalizuj¹cych
wyniki i koszty, a tak¿e spe³nianie przez wyrób funkcji u¿ytkowych, konstrukcyjnych, technologicznych i innych.
Dziedzin¹ zarz¹dzania marketingowego s¹ przedsiêwziêcia rynkowe, zdeterminowane przez techniczno-produkcyjn¹ funkcjê przedsiêbiorstwa oraz dzia³ania
i reakcje podmiotów gospodarczych i instytucji sektora publicznego, nale¿¹cych
do otoczenia rynkowego.
W zarz¹dzaniu marketingowym realizacja przedsiêwziêæ rynkowych odbywa
siê w uk³adzie nastêpuj¹cych podsystemów:
— wymiany,
— jednostek organizacyjnych pionu marketingu przedsiêbiorstwa,
— infrastruktury i otoczenia rynku (tj. organizacyjno-technicznego zabezpieczenia rynku, œrodków i instytucji masowej komunikacji, œrodowiska naturalnego,
administracji pañstwowej i terenowej, banków, biur prawnych, organizacji
spo³eczno-gospodarczych),
— œrodowiska gospodarczego rynku (kooperantów, konsumentów).
Stosownie do powy¿szej interpretacji wykres 1 przedstawia schemat procesu
zarz¹dzania marketingowego.

3. Quality Function Deployment —
dopasowa nie funkcji jakoœci do wymagañ klienta
W momencie gdy w przedsiêbiorstwie wystêpuje zarz¹dzanie jakoœciowe
i marketingowe, mamy wówczas do czynienia z pe³nym, wzajemnym przenikaniem podejœcia jakoœciowego i marketingowego w ka¿dym fragmencie jego
dzia³alnoœci. Konsekwencj¹ takiej sytuacji jest tak¿e mo¿liwoœæ zastosowania
wielu metod i technik wykorzystywanych w jakoœci do prowadzenia dzia³alnoœci
marketingowej, w której coraz czêœciej mówi siê o jakoœci wyników badañ marketingowych, jakoœci promocji, jakoœci dystrybucji itp.6
Jedn¹ z metod, która mo¿e mieæ zastosowanie w dzia³alnoœci marketingowej,
jest Quality Function Deployment. Po raz pierwszy zosta³a ona zastosowana
w latach 70. w japoñskiej stoczni Mitsubishi w Kobe. W latach 80. zaczêto j¹
stosowaæ w takich firmach, jak: Toyota, Ford, General Motors, Hewlett-Packard
i in. Metoda ta jest s³abo rozpowszechniona w Polsce, dlatego brak jest jednoznacznego t³umaczenia jej nazwy. W chwili obecnej w literaturze funkcjonuj¹ na6

Praca zbiorowa pod redakcj¹ J. £añcuckiego: Zarz¹dzanie jakoœci¹ w przedsiêbiorstwie, Oficyna Wydawnicza Oœrodka Postêpu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
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stêpuj¹ce terminy: Dopasowanie Funkcji Jakoœci, Rozwiniêcie Funkcji Jakoœci,
Projektowanie Sterowane przez Klienta, Dom Jakoœci. Wœród polskich autorów,
którzy zajêli siê problematyk¹ tej metody, nale¿y wymieniæ: W. Manturê,
J. £añcuckiego, A. Hamrola oraz W. Piotrowskiego.
D e f i n i c j e Q u a l i t y F u n c t i o n D e p l o y m e n t:
— Wg American Supplier Institute:
QFD to system dla prze³o¿enia wymagañ klienta na odpowiednie wymagania
przedsiêbiorstwa na ka¿dym etapie, pocz¹wszy od badañ i rozwoju poprzez projektowanie i produkcjê, a¿ po marketing, sprzeda¿ i dystrybucjê.
— Wg Danish Technological Institute:
QFD jest narzêdziem — systemem, który anga¿uje wszystkie funkcje przedsiêbiorstwa, stosowanym w celu zapewnienia, przez wszystkie fazy rozwoju wyrobu
od idei do dostawy, i¿ wymagania klienta zostan¹ spe³nione7.
M e t o d a QFD jest sposobem „t³umaczenia” informacji pochodz¹cych z rynku i wyra¿anych w jêzyku konsumentów (np. wyrób powinien byæ ³adny, ³atwy
w u¿yciu, komfortowy, bezpieczny) na jêzyk techniczny, u¿ywany w przedsiêbiorstwie przez projektantów, konstruktorów i technologów. Pozwala ona na ustalenie ogólnych, technicznych parametrów wyrobu i jego czêœci, a nastêpnie parametrów procesów, w których poszczególne czêœci s¹ wytwarzane. Innymi s³owy,
QFD s³u¿y do przek³adania wymagañ rynku na warunki, jakie musi spe³niæ
przedsiêbiorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, pocz¹wszy od projektowania poprzez produkcjê, a¿ po sprzeda¿ i serwis.
Fakt powi¹zania potrzeb klienta bezpoœrednio z decyzjami technicznymi, produkcyjnymi i naukowo-badawczymi powoduje poprawê komunikacji pomiêdzy
poszczególnymi funkcjami realizowanymi w przedsiêbiorstwie8. Jest to bardzo
wa¿ne, gdy¿ jeszcze w wielu przedsiêbiorstwach brak jest w³aœciwego po³¹czenia
miêdzy marketingiem i projektowaniem, które zapewnia³oby w³aœciwe odczytanie
potrzeb klienta oraz prze³o¿enie ich na parametry i charakterystyki gwarantuj¹ce,
¿e wyrób finalny jest realizacj¹ wymagañ klienta9.
QFD mo¿e byæ tak¿e zastosowana w stosunku do istniej¹cych wyrobów,
w celu okreœlenia wymaganych zmian konstrukcyjnych w produkcie, tak aby
uzyskaæ zadowolenie klienta.
Pierwszym etapem zastosowania metody QFD jest rozpoznanie, zrozumienie
oraz zhierarchizowanie potrzeb klienta za pomoc¹ ogólnych oraz szczegó³owych
analiz, np. konkurencyjnoœci, jak równie¿ analiz dotycz¹cych wielkoœci i potencja³u rynku, analiz preferencji i konsumenckich testów prototypów produktu itp.
7

Ibidem.
W. M a n t u r a, M. B r a n o w s k i, Marketing w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem przemys³owym, Wydawnictwo PP, Poznañ 1992.
9
W. M a n t u r a, Wykorzystanie metod in¿ynierii jakoœci w marketingu. Materia³y konferencyjne „In¿ynieria jakoœci 97”, Gdañsk 1997.
8
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Wy k r e s 2
Schemat metody QFD (Dom Jakoœci)

• r ó d ³ o: A. H a m r o l, W. M a n t u r a, Zarz¹dzanie jakoœci¹. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa—Poznañ 1998.

Efektem przeprowadzenia powy¿szych analiz jest zbiór potrzeb i wymagañ klientów, odpowiadaj¹cy na pytanie „co?”, który powinien byæ przekszta³cony w zbiór
odpowiedzi „jak?”. W zwi¹zku z tym ka¿da potrzeba klienta jest systematycznie
oceniana pod wzglêdem technicznych wymogów projektu, a ka¿de powi¹zanie
(silnie pozytywne, pozytywne, neutralne, negatywne) jest prezentowane za poSpis treœci/Table of Contents

Zastosowanie koncepcji marketingu w wêz³owych obszarach zarz¹dzania firm¹

123

moc¹ symboli. Analiza ta pozwala stwierdziæ, czy istnieje jeden lub wiêcej sposobów na osi¹gniêcie poszczególnych wymagañ klienta.
Sk³adow¹ QFD s¹ równie¿ dane o konkurencji, np. odbiór aktualnych produktów przez klienta. Przedstawienie danych okreœlaj¹cych, który produkt najlepiej
zaspokaja któr¹ potrzebê, jak dobrze te potrzeby s¹ zaspokajane i czy wystêpuj¹
luki pomiêdzy produktem najlepszym na rynku a „naszym” produktem, pomaga
równie¿ w podjêciu w³aœciwej decyzji dotycz¹cej rozwoju produktu.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e wykorzystanie metody QFD w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa przyczynia siê do:
— po³¹czenia krytycznych informacji na temat potrzeb klienta z odpowiednimi danymi technicznymi,
— uzyskiwania rozwi¹zañ lepszych pod wzglêdem jakoœciowym,
— zmniejszenia liczby póŸniejszych zmian w projekcie lub procesie doskonal¹cym,
— ujawniania i rozwi¹zywania trudnych dylematów projektowych,
— wspólnego zrozumienia problemów projektowych przez miêdzyfunkcjonalny zespó³ produktu,
— poprawy pionowej i poziomej komunikacji w organizacji,
— wykorzystania wczeœniejszych projektów w unowoczeœnianiu procesów,
— kompleksowego rozpatrywania projektów,
— skrócenia czasu projektowania nawet o 40% i zmniejszenia kosztów
o 60% przy utrzymaniu lub poprawie jakoœci,
— wzrostu zadowolenia klientów poprzez konsekwentnie zrealizowan¹ orientacjê ich korzyœci.
Jak z tego wynika, metoda ta nie tylko synchronizuje cele marketingu i jakoœci, ona wskazuje te¿ potrzebê objêcia dzia³añ marketingowych filozofi¹ jakoœciowego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

4. Idea marketingu perso nalnego
O sukcesie firmy decy duj¹ ludzie. W polity ce efektywnego zarz¹dzania kadrami nie wy starczy twierdziæ, ¿e potrzebne s¹ dobre s³u¿by pracownicze czy
dobry dzia³ perso nalny. To s¹ jedy nie elementy ca³oœcio wej strategii. Strategia
ta traktuje pracowników w sposób szczególny: s¹ oni wewnêtrznymi klientami firmy.
A skoro istniej¹ klienci-oferenci, to a¿ siê prosi zastosowanie zespo³u dzia³añ
pod nazw¹ marketing personalny, szerzej rozumiany jako marketing wewnêtrzny.
Wed³ug wybitnego specjalisty francuskiego Ch. Michona „marketing wewnêtrzny
jest postêpowaniem marketingowym wewn¹trz przedsiêbiorstwa, pozwalaj¹cym
tworzyæ i promowaæ idee, projekty i wartoœci u¿yteczne dla firmy, komunikowaæ
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siê poprzez dialog z pracownikami, aby mogli je wyraziæ lub wybraæ swobodnie,
a w ostatecznym rachunku — sprzyjaæ ich wprowadzeniu w przedsiêbiorstwie”10.
Jakie wiêc nale¿y spe³niæ warunki, aby tak pojmowany marketing wewnêtrzny
móg³ byæ urzeczywistniony? Wed³ug cytowanego ju¿ Ch. Michona s¹ one nastêpuj¹ce:
1. Marketing wewnêtrzny nie mo¿e rozwin¹æ siê w przedsiêbiorstwie, w którym panuje zasada bezwzglêdnej subordynacji, czyli sytuacja charakteryzuj¹ca siê
tym, ¿e dyrekcja narzuca pewne rozwi¹zania, a pracownicy je realizuj¹. Musi istnieæ sprzyjaj¹cy klimat do wyra¿ania d¹¿eñ i koncepcji ze strony pracowników,
na które dyrekcja powinna odpowiadaæ zró¿nicowan¹ ofert¹ propozycji.
2. Marketing wewnêtrzny mo¿e efektywnie funkcjonowaæ tylko w warunkach
otwartej komunikacji wewnêtrznej, pozwalaj¹cej uzyskiwaæ dobr¹ jakoœciowo informacjê co do oczekiwañ za³ogi. Chodzi tu o mo¿liwoœæ wyra¿ania prawdziwych potrzeb, nie zdeformowanych przez „filtr zwi¹zkowy lub dyrekcyjny, albo
jeszcze przez filtr hierarchii”.
3. Marketing wewnêtrzny nie jest tylko prost¹ organizacj¹ komunikacji wewnêtrznej, „idzie on dalej: powinien tworzyæ warunki rynku konkurencyjnego,
stwarzaæ gamê produktów odpowiadaj¹cych na wielorakie potrzeby i oczekiwania
i je promowaæ”11.
Lidia Zbiegieñ-Maci¹g w swojej ksi¹¿ce pt. Marketing personalny pisze, ¿e
nowoczesny marketing personalny zak³ada12:
— i¿ wszyscy pracownicy firmy s¹ postrzegani jako jej klienci,
— ¿e firma, jako ca³oœæ, jest otwarta na potrzeby, interesy, oczekiwania
klientów,
— ¿e klienci wewnêtrzni firmy, jako cz³onkowie wspólnoty pracowniczej,
kszta³tuj¹ pozytywny wizerunek firmy („o firmie jak o matce nie mo¿na mówiæ
Ÿle”), dbaj¹ o jej rozwój,
— i¿ firma dba o swoich potencjalnych klientów, czyli przysz³ych pracowników, np. interesuje siê studentami ju¿ od wczesnych lat studiów, szkoli ich, sponsoruje i w ten sposób pozyskuje najlepszych,
— jasno okreœlone warunki zatrudnienia — pracy i p³acy,
— partycypacyjny sposób motywowania, kierowania i oceniania ludzi,
— planowanie kariery pracownikom, mo¿liwoœci ich rozwoju,
— dostêp do informacji,
— tworzenie warunków samodzielnoœci, odpowiedzialnoœci,
— budowanie zgody, wiêzi, zaufania, identyfikacji itp.
10
Ch. M i c h o n, Le marketing interne, un système a part entiere, „Revue Française du Marketing” 1998, nr 5. Podajemy za: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Martyniaka, Kraków 1993, s. 135 i nast.
11
Ibidem.
12
L. Z b i e g i e ñ - M a c i ¹ g, Marketing personalny, Warszawa 1996.
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Traktowanie w³asnych pracowników jako rynku wewnêtrznego stwarza nastêpuj¹ce konsekwencje:
— firma oddzia³uje na ów rynek, kieruje, zarz¹dza, ocenia, doskonali pracowników,
— firma dostosowuje siê do wymagañ rynku wewnêtrznego, np. do wymagañ
p³acowych pracowników, do wymagañ w zakresie rozwoju, dostêpu do informacji itp.
W zwiêz³ym ujêciu zasady marketingu personalnego przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Wy k r e s 3
Zasady marketingu personalnego

• r ó d ³ o: L. Z b i e g i e ñ - M a c i ¹ g, Marketing personalny, Warszawa 1996.

Konkluduj¹c: w marketingu personalnym klient wewnêtrzny — pracownik
firmy jest w centrum zainteresowania. Pracownik przychodzi i zastaje dobre warunki pracy i p³acy, cele i zadania, wizje rozwojowe, perspektywy itp. Wnosi do
firmy swoj¹ osobowoœæ, zdolnoœci, kwalifikacje, umiejêtnoœci. Rozpoczyna siê
proces wymiany pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem — klientem wewnêtrznym firmy. Jednostkami integruj¹cymi interesy obu stron: firmy oraz klientów
wewnêtrznych s¹ mened¿erowie, w tym mened¿er personalny oraz dzia³ personalny.

5. Logistyka marketingowa
Koncepcja marketingowa dociera tak¿e do zarz¹dzania operacyjnego, czego
przyk³adem jest zastosowanie marketingu w logistyce, tzw. logistyka marketingowa.
System logistyczny przedsiêbiorstwa jest niew¹tpliwie bardzo z³o¿ony i jego
analiza wymaga wyodrêbnienia jego czêœci sk³adowych. Do g³ównych podsystemów logistycznych przedsiêbiorstwa, wyodrêbnionych w oparciu o kryterium
jego podzia³u funkcjonalnego, nale¿¹: logistyka w sferze zaopatrzenia, logistyka
w sferze produkcji i logistyka w sferze zbytu (wykres 4).
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• r ó d ³ o: D. K i s p e r s k a - M o r o ñ, The Influence of Material Inventories on Materials Requirements in Polish Engineering Industry — Let’s Try Business Logistics [w:] Progress in Inventory
Research, SGH, Warszawa 1996.

Podejœcie logistyczne to sposób rozwa¿ania przedsiêbiorstwa jako ca³oœci bez
wydzielania pojedynczych zadañ przyporz¹dkowanych œciœle okreœlonym funkcjom podstawowym (zaopatrzenie, produkcja, zbyt). K³adzie ono g³ównie nacisk
na sprawny przep³ywowy charakter procesów oraz na likwidacjê wszelkich zagro¿eñ i zak³óceñ powstaj¹cych w ramach dzia³alnoœci gospodarczej. Logistykê
mo¿na wiêc traktowaæ jako jedn¹ z trzech funkcji przekrojowych w przedsiêbiorstwie (obok zarz¹dzania kadrami i analizy finansowania). Podstawow¹ funkcj¹ logistyki w przedsiêbiorstwie jest funkcja przemiany przestrzenno-czasowej dóbr
rzeczowych. Z realizacj¹ tej funkcji zwi¹zana jest funkcja przemiany dóbr pod
wzglêdem iloœciowym i asortymentowym. Logistyka ma równie¿ za zadanie
u³atwienie transformacji tych¿e dóbr. G³ówne zadania logistyki mo¿na przedstawiæ wg jej celów i zakresu w przedsiêbiorstwie (tabela na s. 127).
Baz¹ wszystkich operacyjnych i strategicznych dzia³añ oraz decyzji i rozwi¹zañ w sferze logistyki jest podejœcie zorientowane na wymogi rynku oraz mo¿liwoœci jego kszta³towania i rozwoju. Dlatego te¿ logistyka jest czêsto traktowana jako instrument strategiczny marketingu, który wspomaga d³ugofalowo przedsiêwziêcia i elementy strategii rynkowej przedsiêbiorstwa, a tym samym determiSpis treœci/Table of Contents
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Ta b e l a 1

G³ówne zadania logistyki
Cel

Zakres
— koordynacja w sensie d³ugofalowym funkcji i czynnoœci logistycznych z innymi funkcjami przedsiêbiorstwa
— koordynacja surowców, materia³ów do
produkcji i wyrobów gotowych
— koordynacja przebiegów informacyjnych
— minimalizacja kosztów przep³ywów, surowców, materia³ów do produkcji i wielkoœci
zapasów wyrobów gotowych
— kszta³towanie celów i strategii przedsiêbiorstwa
— kszta³towanie dzia³alnoœci logistycznej wg
wymagañ obs³ugi klienta

1. Koordynowanie

2. Minimalizowanie

3. Kszta³towanie

• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.

nuje jej skutecznoœæ. O tym, jaka bêdzie skutecznoœæ oddzia³ywania logistyki
jako „instrumentu” strategicznego, zadecyduje poziom zintegrowania jej
z uk³adem funkcji marketingu w przedsiêbiorstwie, realny wp³yw na podstawowe
sfery funkcjonowania przedsiêbiorstwa, a tak¿e stopieñ zorientowania na rynek.
Du¿e znaczenie odgrywa tutaj funkcja koordynacyjna styków i tendencji w obszarze celów i komponentów logistyczno-marketingowych w ca³ym logistycznym
uk³adzie.
W przedsiêbiorstwie sferê styków stanowi logistyka w sferze dystrybucji (zbytu) i logistyka w sferze zaopatrzenia, które tworz¹ wspóln¹ strukturê logistyki
marketingowej (zob. wykres 5).
Wed³ug koncepcji J. Krulisa-Randy logistyka marketingowa jest zintegrowan¹
funkcj¹ marketingu zorientowan¹ na realizacjê jego celów, wyra¿aj¹c¹ siê w racjonalnym kszta³towaniu fizycznych aspektów przep³ywu surowców (sfera zaopatrzenia) oraz towarów (sfera zbytu) od producenta do sfery handlu, a tak¿e przyporz¹dkowanych im przep³ywów informacyjnych. Logistyka w sferze produkcji
bêdzie wiêc oznaczaæ planowanie, kierowanie i kontrolowanie fizycznego
przep³ywu surowców i materia³ów pomocniczych oraz zakupionych czêœci, a tak¿e informacji co do miejsc ich przetwarzania. Do systemów logistycznych przedsiêbiorstwa mo¿na zaliczyæ równie¿ logistykê w sferze procesów utylizacyjnych
(recykling). W sferze tej dobra fizyczne przep³ywaj¹ w kierunku przeciwnym do
wszystkich przep³ywów towarowych. S¹ to towary i materia³y uszkodzone lub
niew³aœciwe, które s¹ zwracane dostawcom. Mo¿na tu przyk³adowo zaliczyæ opakowania zwrotne, agregaty wymienne, odzyskane surowce wtórne oraz inne dobra o podobnym charakterze.
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• r ó d ³ o: H. P. P h o l, Logistiksysteme, Betriebswissenschaftliche Grundlagen, Springer-Verlag
1990, s. 16.

Podsumowa nie
Jak widaæ, koncepcja marketingowa integruje ró¿ne obszary dzia³alnoœci w firmie, nawet te, które do tej pory rozwija³y siê tylko samodzielnie, samoistnie, jak
np. zarz¹dzanie operacyjne. Przenikanie do nich marketingu powoduje, ¿e staj¹
siê one bardziej otwarte na klienta, rynek zbytu i twórcze, stwarzaj¹c coraz to
nowe mo¿liwoœci rozwoju i doskonalenia zarz¹dzania firm¹ w ka¿dym obszarze
jej dzia³alnoœci: marketingu, finansów, produkcji, personalnym.
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