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Witold A. CEMPEL

REENGINEERING PROCESÓW LOGISTYCZNYCH: STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku reengineeringu pro-
cesów biznesowych (ang. Business Process Reengineering, BPR). Ważną częścią zmian był re-
engineering procesu logistycznego. W artykule przedstawiono przegląd literatury w zakresie
podejścia procesowego i reengineeringu procesów biznesowych. Dokonano przeglądu meto-
dyk BPR. Prezentowane studium przypadku składa się z trzech części. W pierwszej części
scharakteryzowano stan przedsiębiorstwa przed zmianą. Następnie zdefiniowano metodykę
zmiany bazując na podejściu BPR. W części trzeciej przedstawiono rezultaty zmiany. Artykuł
wieńczą konkluzje.

Słowa kluczowe: reengineering, reengineering procesów biznesowych, usprawnianie pro-
cesu, proces logistyczny, logistyka.

Paweł HANCZAR

MINIMALIZACJA KOSZTÓW DYSTRYBYCJI PRODUCENTA W ŁAŃCUCHU DOSTAW –
STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie: W pracy przedstawiono model programowania liniowego stosowany do roz-
wiązywania problemu planowania tras. Chociaż istnieje wiele prac rozpatrujących różne wer-
sje klasycznego problemu marszrutyzacji, rzeczywiste problemy bardzo często wymagają spe-
cjalnego podejścia. Zaprezentowano przypadek, w którym producent dóbr zleca usługi trans-
portowe firmom zewnętrznym. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe de-
finicje. Następnie omówiono dostępne modele umożliwiające znalezienie rozwiązania pro-
blemu. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano dwa modele programowania li-
niowego oparte na koncepcjach podziału zbioru oraz wyznaczania tras. W drugiej części pracy
opisano zastosowanie modelu do planowania tras dla rzeczywistego przypadku. Przedstawo-
ino również koncepcję integracji rozwiązania z systemem SAP R3.

Słowa kluczowe: system taryf strefowych, planowanie dystrubucji, outsourcing.

Marek GAŁĄZKA, Michał JAKUBIAK

WYBÓR KONCEPCJI KOMISJONOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU
NARZĘDZI SYMULACYJNYCH

Streszczenie: Presja związana z obniżką kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości ob-
sługi klienta oraz przyspieszeniu przepływu towarów są wynikiem ogólnoświatowego trendu
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gospodarczego związanego z ogromną konkurencją na rynku. Stąd też w dzisiejszej dyna-
micznej gospodarce bardzo ważną rolę zaczynają odgrywać nawet drobne przesunięcia dóbr
na krótkie odległości. Komisjonowanie jest najbardziej pracochłonnym procesem wykonywa-
nym w magazynie, który wg różnych badań generuje ok. 55–65% wszystkich kosztów opera-
cji magazynowych. Na podstawie modelu rzeczywistego magazynu operatora logistycznego
stworzony został program komputerowy, który wspomaga badanie wpływu alokacji towarów
w magazynie oraz trzech heurystycznych koncepcji wyznaczania tras kompletacji towarów na
ogólny czas realizacji procesu komisjonowania. Za pomocą zastosowanych metod symulacyj-
nych możliwe jest dobranie właściwej koncepcji komisjonowania do warunków występujących
w danym przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: komisjonowanie, magazynowanie, metody doboru drogi, polityki
składowania.

Dušan MALINDŽÁK, Jaroslav MERVART

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE KRYZYSU

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwiązania logistyczne umożliwiające przedsię-
biorstwom tworzenie elastycznych strategii biznesowych i marketingowych oraz stabilnych
w środowiskach produkcyjnych. Do utworzenia modelu strategii mogą być stosowane nastę-
pujące zasady: krótsze okresy planowania zdolności w połączeniu z elastycznym planowa-
niem, zasada Syncro-MRP, stosowanie prognozowania w planowaniu operacyjnym, utworze-
nie z partnerami jednej z form współpracy w łańcuchu dostaw, łańcuchu popytu, odchudzo-
nym łańcuchu dostaw, zwinnym łańcuchu dostaw oraz wykorzystanie systemów klsy DBR,
APS i SCP.

Słowa kluczowe: Syncro-MRP, planowanie zdolności, prognozowanie, łańcuch dostaw, łań-
cuch popytu, odchudzony łańcuch dostaw, zwinny łańcuch dostaw, DBR, APS, SCP.

Barbara MAŻBIC-KULMA, Jarosław STAŃCZAK, Krzysztof SĘP

ZASTOSOWANIE METOD EWOLUCYJNYCH
DO WYZNACZANIA STRUKTUR KERNEL AND SHELL W GRAFIE POŁĄCZEŃ

Streszczenie: Teoria logistycznych systemów transportowych zajmuje się zagadnieniem po-
łączeń w przewozach ludzi i towarów. Od modelu systemu transportowego oczekuje się sy-
mulowania rzeczywistego systemu w celu rozwiązywania problemów transportowych. Do
opisania systemów transportowych (kolejowych, drogowych czy lotniczych) przydate mogą
się okazać grafy. Wierzchołki grafu mogą odpowiadać węzłom logistycznym, takim jak: sta-
cje kolejowe, przystanki autobusowe, lotniska itd., a krawędzie – bezpośrednim połączeniom
pomiędzy węzłami. Dokładny model trudno byłoby analizować lub optymalizować, dlatego
jako przydatny model proponujemy strukturę kernel and shell oraz jej szczególny przypadek
– strukturę α-klikową jako graf odwzorowujący strukturę połączeń. Struktury te umożliwiają
koncentrację i zarządzanie transportem pomiędzy węzłami. W celu uzyskania tej struktury
stosujemy specjalizowany algorytm ewolucyjny (EA).

Słowa kluczowe: kernel and shell, klika, sieć logistyczna, algorytm ewolucyjny.
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Hanna SAWICKA, Jacek ŻAK

WIELOKRYTERIALNA OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DYSTRYBUCJI TOWARÓW

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono istotę wielokryterialnej oceny funkcjo-
nowania systemu dystrybucji towarów (SDT). Analizie poddano metodykę wielokryterial-
nego wspomagania decyzji, w ramach której wyróżniono cztery zasadnicze fazy. W pierwszej
z nich następuje rozpoznanie sytuacji decyzyjnej. W drugiej fazie jest formułowany problem
decyzyjny. Generowane są warianty reorganizacji systemu. Następnie zostaje opisana rodzina
kryteriów oraz jest zaprezentowany model preferencji decydenta. W trzeciej fazie wybiera się
metodę oraz narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemu decyzyjnego. W ostatniej fazie
przeprowadzone są eksperymenty obliczeniowe. Na podstawie otrzymanych rezultatów, jak
również przeprowadzonej analizy wrażliwości wybiera się rozwiązanie kompromisowe. Za-
proponowana metodyka została zweryfikowane praktycznie na przykładzie funkcjonowania
rzeczywistego SDT.

Słowa kluczowe: metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji, metody WWD, system
dystrybucji towarów.

Martin STRAKA, Dušan MALINDŽÁK

KLASYFIKACJA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

Streszczenie: Tworzenie sieci dystrybucyjnych należy do procesów złożonych z wielu czyn-
ności. Decyzje dotyczące topologii sieci dystrybucji należą do strategicznych decyzji na eta-
pie projektowania systemu logistycznego i zależą od czynników ilościowych, pozycji firmy na
rynku, rodzaju dystrybuowanych produktów, wielkości produkcji, lokalizacji firmy i magazy-
nów, od formy działalności firmy, od liczby i zdolności zasobów dystrybucji.

Słowa kluczowe: dystrybucja, sieć dystrybucji, przestrzeń dystrybucji, elementy sieci
dystrybucji.

Mariusz SZUSTER

OUTSOURCING USŁUG TRANSPORTOWYCH – PERSPEKTYWA PRODUCENTÓW

Streszczenie: W przypadku producentów outsourcing funkcji logistycznych jest bardzo po-
pularnym narzędziem. We współczesnych warunkach rynkowych, determinowanych presją
czasu, jakość usług transportowych jest szczególnie ważna. Niskie koszty, krótki czas trans-
portu i możliwy do zaakceptowania poziom ryzyka to czynniki istotne dla menedżerów logi-
styki. W artykule podano również pewne wskazówki dotyczące tego, jak postępować podczas
wyboru dostawcy usług logistycznych oraz jak oceniać ten wybór.

Słowa kluczowe: outsourcing, transport, logistyka.


