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1. Analizowane przypadki biznesowe 

Zakres procesów logistycznych poddanych analizie w projekcie Paperless (związanych z 

logistyczną obsługą zamówień odbiorców) zależny jest od wariantu współpracy realizowanej 

pomiędzy producentem i operatorem logistycznym (lub przewoźnikiem). W tym zakresie 

wyróżnia się trzy warianty: 

 Logistyka kontraktowa – obsługa magazynowa oraz transportowa producenta 

przez operatora, 

 Spedycja – wyłącznie usługa transportowa realizowana na rzecz producenta przez 

operatora (przewoźnika). 

 Transport własny – model bezpośredniej współpracy producenta (dostawcy) z 

odbiorcą, gdzie dostawca realizuje transport do odbiorcy z wykorzystaniem 

własnej floty transportowej. 

Zakres głównych działań (procesów), jakie realizowane są w ramach poszczególnych 

typów współpracy przedstawiają poniższe schematy: 

 Rys. 1-1 Warianty współpracy z producenta z operatorem (przewoźnikiem), 

 Rys. 1-2 Schemat procesów, wariant: Spedycja, 

 Rys. 1-3 Schemat procesów, wariant: Logistyka kontraktowa, 

 Rys. 1-4 Schemat procesów, wariant: Transport własny. 
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Rys. 1-1 Warianty współpracy z producenta z operatorem 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 
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Rys. 1-2 Schemat procesów, wariant: Spedycja 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 
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Rys. 1-3 Schemat procesów, wariant: Logistyka kontraktowa 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 
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Rys. 1-4 Schemat procesów, wariant: Transport własny 

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 

 

 

 

 

 

  



   
 

2. Model TO BE Paperless – pełna digitalizacja dokumentów w przepływach 

towarów w łańcuchach dostaw. 

W nawiązaniu do przedstawionych uogólnionych schematów (Rys. 1-2, Rys. 1-3, Rys. 1-4), 

w ramach budowy modelu docelowego TO BE zaprojektowano elektroniczny obieg 

dokumentów w następujących ujęciach: 

 Dla wariantu „spedycja”: 

‒ schemat procesu transportowej obsługi zamówienia/dostawy – obsługa 

zamówienia odbiorcy od momentu wydania towaru z magazynu producenta do 

momentu przyjęcia towaru w magazynie odbiorcy, z uwzględnieniem transportu 

realizowanego przez zewnętrznego operatora (przewoźnika), 

 Rys. 2-1 Model TO BE: schemat procesu, wariant: spedycja 

 Dla wariantu „logistyka kontraktowa”: 

‒ Cz.1 - schemat procesu przekazania zapasu do magazynu operatora – od momentu 

wydania towaru z magazynu producenta do momentu przyjęcia towaru w 

magazynie operatora i przekazanie go do składowania, z uwzględnieniem 

transportu realizowanego przez operatora, 

 Rys. 2-2 Model TO BE: schemat procesu, wariant: logistyka kontraktowa cz. 1 (budowanie 

zapasu producenta u operatora) 

‒ Cz.2 - schemat procesu logistycznej obsługi dostawy – od momentu wydania 

towaru z magazynu operatora do momentu przyjęcia towaru w magazynie 

odbiorcy, 

 Rys. 2-3 Model TO BE: schemat procesu, wariant: logistyka kontraktowa cz.2 (obsługa 

zamówień odbiorcy z magazynu operatora) 

 Dla wariantu „transport własny”: 

‒ schemat procesu transportowej obsługi zamówienia/dostawy – obsługa 

zamówienia odbiorcy od momentu wydania towaru z magazynu producenta do 

momentu przyjęcia towaru w magazynie odbiorcy, z uwzględnieniem transportu 

realizowanego z wykorzystaniem floty własnej producenta (dostawcy). 

 Rys. 2-4 Model TO BE: schemat procesu, wariant: transport własny 

Model docelowy (przedstawiony w odniesieniu do różnych przypadków biznesowych 

opisanych powyżej) zakłada pełną i kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w 



   
 

ramach logistycznej obsługi zamówień odbiorców poprzez zastosowanie elektronicznej 

wymiany dokumentów, a w tym standardowych komunikatów EDI (w standardzie EDIFACT / 

EANCOM, GS1 XML i/lub UN/CEFACT). 

W modelu docelowym (w ramach poszczególnych wariantów) zastosowano następujące 

komunikaty: 

 komunikaty EDI dla obiegu Order-to-Cash (O2C): 

‒ zamówienie (ORDERS) 

‒ potwierdzenie zamówienia (ORDRSP) 

‒ awizo dostawy (DESADV) 

‒ potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) 

‒ faktura (INVOICE) 

 komunikaty EDI transportowe: 

‒ zamówienie usługi transportowej (IFTMIN) 

‒ zbiorcza specyfikacja usług transportowych (IFCSUM) 

‒ komunikat o statusie transportu (IFTSTA) 

‒ elektroniczny międzynarodowy list przewozowy (E-CMR  - UN/CEFACT) 

Wszystkie wymienione typy dokumentów elektronicznych zostały ujęte w odpowiedniej 

sekwencji (determinowanej kolejnością występowania w ramach procesów) w tabeli Tab. 2-1. 
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Rys. 2-1 Model TO BE: schemat procesu, wariant: spedycja 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 
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Rys. 2-3 Model TO BE: schemat procesu, wariant: logistyka kontraktowa cz.2 (obsługa 
zamówień odbiorcy z magazynu operatora) 

Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 
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Rys. 2-4 Model TO BE: schemat procesu, wariant: transport własny 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT 



   
 

Tab. 2-1 Model TO BE: zestawienie dokumentów elektronicznych wraz z charakterystyką 
Źródło: Opracowanie własne Łukasiewicz-PIT  
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