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Specyfika tej branży odciska również 

swoje piętno na logistyce. Rozumiana jako 

ciąg procesów zmierzających do dostar-

czenia produktu na rynek „na miejsce, na 

czas i na pewno” jest powiązana ze specy-

fiką wytwarzania, z kanałami dystrybucji 

i z wymaganiami klientów, otoczeniem 

rynkowym oraz z konkurencją. Logisty-

ka jest zarówno swoistym krwiobiegiem 

(przepływy materiałów) jak i układem 

nerwowym (przepływy informacji) orga-

nizmu gospodarczego. Aby odnieść sukces 

na rynku należy docenić i zadbać o dobrą 

kondycję naszej logistyki, dbając o to, by 

nasz organizm gospodarczy nie dostał 

zawału. Takim zawałem można nazwać 

sytuację, w której z powodu niewydolności 

procesów magazynowania, transportu czy 

też planowania popytu i sterowania zapasa-

mi, narażamy się na utraconą sprzedaż lub 

utratę części rynku na rzecz konkurencji. 

W niniejszym artykule przyjrzymy się 

trendom panującym w logistyce farmacji, 

a także w innych branżach, aby następnie je 

porównać. Pokażemy na przykładzie jak nie 

tylko uniknąć wspomnianego zawału, ale 

dobiec na metę w dobrej kondycji i przed 

konkurentami.

Jak zatem na tle logistyki innych branż 

wygląda logistyka artykułów farmaceu-

tycznych, włączając w to również branżę 

artykułów medycznych, które mają ana-

logiczne kanały dystrybucji i wymagania 

w zakresie obsługi logistycznej rynku? 

Odpowiedzi na to pytanie poszukali-

śmy między innymi przeprowadzając mię-

dzynarodowe studium trendów logistycz-

nych „Global Logistics Trends 2009”, 

ze wsparciem stowarzyszeń logistyków 

z Niemiec, Hiszpanii i Polski. Ponad 350 

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że branża farmaceutyczna różni się od pozostałych ga-
łęzi gospodarki – począwszy od wpływu na nasze życie codzienne, poprzez rygorystyczne 
przepisy nią rządzące, a skończywszy na wysokich marżach i stabilnych modelach bizne-
sowych.

Łukasz Jatta

Senior Konsultant, Miebach Consulting, The Supply Chain Engineers

Logistyka dla zdrowia

Magazyn automatyczny
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przedstawicieli wszystkich kontynentów 

(z wyjątkiem Afryki) z różnych branż 

i z różnej wielkości przedsiębiorstw,  

podzieliło się swoją wiedzą i umożliwiło 

porównanie w skali globalnej działalności 

w obszarze logistyki i zarządzania łańcu-

chem dostaw.

Przyjrzyjmy się wybranym wynikom 

wspomnianego studium w odniesieniu do 

branży farmaceutycznej. 

Koszty logistyki 
Wielkość kosztów logistyki w odniesie-

niu do obrotów jest w farmacji nieco niższy 

niż w innych branżach. Ankietowane firmy 

farmaceutyczne wykazały koszty logistyki 

w wysokości około 4,2% obrotów, przy 

średniej dla wszystkich branż około 5%. 

„Najdroższą” logistykę mają branże FMCG 

(7,3%) i handel hurtowy (7,2%).

Struktura kosztów logistyki w farmacji 

różni się znacznie od innych branż. Udział 

kosztów utrzymania personelu w kosztach 

logistyki wynosi 20% (przy średniej 23%), 

koszty zapasów kształtują się na poziomie 

34% (ponad połowę wyższe od średniej 

wynoszącej 23%). Również udział kosztów 

infrastruktury jest w farmacji wyższy (23%) 

niż w innych branżach, w których są one na 

ostatnim miejscu (16%). Koszty transportu, 

które średnio stanowią największą część 

kosztów logistyki (33%) w farmacji są na 

równej pozycji z kosztami infrastruktury 

(23%).

Na wielkość kosztów zapasów ma 

wpływ ich rotacja. W branży farmaceu-

tycznej wskaźnik rotacji zapasów kształ-

tuje się średnio na poziomie 5,8% na rok, 

przy średniej dla wszystkich branż 11,7% 

i benchmarku z branży FMCG wynoszą-

cym 17,3%.

Niższy poziom kosztów logistyki w od-

niesieniu do obrotów można uzasadnić 

faktem, że w przypadku farmacji mamy do 

czynienia z droższym produktem podlega-

jącym przemieszczeniu w łańcuchu dostaw, 

chociaż z drugiej strony wyższe są również 

wymagania rynku dotyczące serwisu dostaw 

(np. dostawa w dniu zamówienia), które 

również mają wpływ na koszty. Interesu-

jące jest natomiast porównanie struktury 

kosztów logistyki do średniej dla całej 

gospodarki: 

• udział kosztów personelu jest niższy,

• udział kosztów utrzymania zapasów jest 

wyższy,

• udział kosztów infrastruktury jest wyż-

szy,

• udział kosztów transportu jest niższy 

od średniej ze wszystkich branż.

Wniosek: duże znaczenie w farmacji 

ma optymalne zaprojektowanie magazynu 

(infrastruktura) oraz alokacja zapasów 

w sieci dystrybucji i sprawne zarządzanie 

ich poziomem.

Outsourcing logistyki
W ujęciu globalnym pod względem 

outsourcingu farmacja zachowuje się 

analogicznie jak inne branże. Najwyższy 

jest udział outsourcingu w transporcie 

(91% przy średniej 93%), następnie w ma-

gazynowaniu (64% przy średniej 50%). 

W przyszłości należy spodziewać się 

wzrostu udziału outsourcingu w obszarze 

zarządzania zapasami i zamówieniami 

(gdzie obecnie przekrojowo przez wszyst-

kie branże udział outsourcingu jest niski) 

przy stabilizacji na już osiągniętym wysokim 

poziomie w obszarze logistyki fizycznej 

(procesy operacyjne: magazynowanie 

i przemieszczanie dóbr).

Automatyzacja procesów 
i centralizacja logistyki

Interesująco przedstawiają się wyniki 

badania w zakresie stopnia automatyzacji 

logistyki przemysłu farmaceutycznego, 

który w skali globalnej został oceniony 

przeciętnie i plasuje się wyraźnie za branżą 

FMCG oraz za handlem detalicznym i hur-

towym. Doświadczenie Miebach Consulting 

z rynków europejskich, np. Niemiec i Hisz-

panii wskazuje natomiast na stosunkowo 

wysoki poziom automatyzacji magazynów 

firm farmaceutycznych. Wspomniany wyżej 

wynik studium oznacza, że poza Europą 

Zachodnią poziom automatyzacji procesów 

magazynowych jest w branży farmaceutycz-

nej bardzo niski i należy na tych rynkach 

spodziewać się trendu wzrostowego w tym 

obszarze. Ponownie wskazuje to na duże 

znaczenie optymalnego zaprojektowania 

magazynu z ekonomicznie uzasadnionym 

poziomem automatyzacji.

Interesujący jest również wynik stu-

dium z punktu widzenia centralizacji 

logistyki. W obszarze logistyki przemysł 

farmaceutyczny jest organizowany raczej 

centralnie, lecz wykazuje on silną tendencję 

do decentralizacji w przyszłości. Ponieważ 

centralizacja procesów sprzyja ich auto-

matyzacji (której opłacalność rośnie wraz 

ze wzrostem skali przedsięwzięcia) zasta-

nawiającym jest, która ze wspomnianych 

wyżej tendencji będzie silniejsza. Z jednej 

strony rosnące koszty utrzymania personelu 

Kompletacja pick-by-light
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na rynkach rozwijających się (Europa 

Wschodnia, Azja) skłaniają ku centralizacji 

i automatyzacji, z drugiej jednak strony 

wymagania odnośnie serwisu dostaw, które 

są w farmacji szczególnie wysokie, często 

wymuszają decentralizację struktur sieci 

logistycznych.

Bezpieczeństwo w logistycznym 
łańcuchu dostaw

Przemysł farmaceutyczny jest jedną 

z tych branż, w których bezpieczeń -

stwo w łańcuchu dostaw jest bardzo 

ważne. 40% badanych przedsiębiorstw 

farmaceutycznych zgłosiło nieznaczne 

problemy związane z bezpieczeństwem 

(przy średniej 37%), przy czym aż 30% 

zadeklarowało, że ma zasadnicze proble -

my w tym obszarze (przy średniej tylko 

5%). Oznacza to, że aż 70% badanych 

przedsiębiorstw farmaceutycznych ma 

do czynienia z problemami związa -

nymi z bezpieczeństwem w łańcuchu 

dostaw.

Problemy te koncentrują się przede 

wszystkim w obszarze transportu (88% 

w farmacji, przy średniej 80%), przy czym 

tylko około  1/
4
 z nich we frachcie morskim 

i lotniczym. Co ciekawe, w branży farma -

ceutycznej nie zauważono problemów 

związanych z bezpieczeństwem magazy -

nowania (średnio 25% przedsiębiorstw 

przekrojowo przez wszystkie branże zgła -

sza takie problemy). Widocznie we własnej 

ocenie przedsiębiorstwa farmaceutyczne 

mają swoje procesy magazynowe pod kon -

trolą, a w zakresie transportu drogowego 

ta kontrola jest niewystarczająca.

Za szczególnie niebezpieczne regio-

ny uważane są Ameryka Południowa, 

Indie i Daleki Wschód. Interesująco 

wypada Europa Wschodnia ,  która 

przekrojowo we wszystkich branżach 

jest w czołówce niebezpiecznych regio -

nów – razem z Ameryką Południową, 

natomiast w branży farmaceutycznej 

oceniana jest znacznie lepiej, na równi 

z Ameryką Północną.

Wnioski z badania
Ukazana w badaniach Global Logistics 

Trends 2009 „logistyczna osobliwość” 

branży farmaceutycznej i artykułów 

medycznych pokazuje, że logistykę w tej 

branży należy rozumieć nie jako źródło 

kosztów, lecz przede wszystkim bardzo 

ważny składnik oferty rynkowej umoż -

liwiający sprzedaż produktów na rynku 

o bardzo wysokich wymaganiach wobec 

serwisu dostaw. Co za tym idzie, wzrostu 

efektywności przedsiębiorstwa należy 

w tym przypadku poszukiwać raczej przez 

poprawę jakości i niezawodności łańcucha 

dostaw niż przez oszczędność kosztów 

generowanych przez procesy logistycz-

ne. Dlatego dla rozwoju logistyki w tej 

branży niezbędne jest przede wszystkim 

nowoczesne know-how z zakresu logistyki 

i zarządzania łańcuchem dostaw, a dopiero 

w drugiej kolejności doświadczenie np. 

z zakresu procedur jakościowych GxP.

Przykład

Jak zatem znaleźć najlepszą „logistycz -

ną odpowiedź” na opisane powyżej trendy? 

Czy powyższe wyniki badań, biorąc pod 

uwagę koszty logistyki, outsourcing logi -

styki, stopień automatyzacji i bezpieczeń -

stwo w łańcuchu dostaw – powinny nas 

w ogóle zaskakiwać? W zasadzie powyższe 

konkluzje z badań potwierdziły się już wie -

lokrotnie w realizowanych przez Miebach 

Consulting projektach logistycznych, m.in. 

dla firm Stada, Boehringer Ingelheim czy 

opisanego poniżej Bauerfeind.

Na przykładzie firmy Bauerfeind chce -

my pokazać jak z sukcesem opracować 

i wdrożyć strategię logistycznej obsługi 

rynku i jak tę strategię obudować w nie -

zbędne środki techniczne w postaci nowo -

czesnego centrum dystrybucyjnego.

Projekt logistyczny Bauerfeind został 

zainicjowany przeprowadzoną przez Mie -

bach Consulting analizą strategiczną sieci 

„
 Logistykę w branży farmaceutycznej należy rozumieć 

nie jako źródło kosztów, lecz przede wszystkim jako  

bardzo ważny składnik oferty rynkowej umożliwiają

cy sprzedaż produktów na rynku o bardzo wysokich 

wymaganiach wobec serwisu dostaw
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gu z klientem oraz minimalizacja błędów 

w dostawach. Uruchomienie nowego 

modelu dystrybucji nastąpiło równolegle 

z wdrożeniem w firmie Bauerfeind syste -

mu SAP. Czas to pieniądz, dlatego nowa 

organizacja rozpoczęła pracę od razu, 

narzucając sobie duże tempo. W czasie 

pierwszych kilku tygodni działania nowe 

Centrum przejęło około 99% planowa -

nego docelowego wolumenu wysyłek. 

Konkluzje
Powyższe badanie trendów logistyki 

oraz przedstawiony projekt potwierdza-

ją kompleksowość i wysokie wymogi, 

jakie rynek w sposób szczególny stawia 

branży farmaceutycznej i artykułom 

medycznym. Biorąc pod uwagę pro -

jektowanie logistyki i łańcucha dostaw, 

szczególnie właśnie w tej branży istotne 

jest fachowe powiązanie ze sobą wielu 

aspektów – począwszy od strategicz -

nych, poprzez techniczne – takie jak 

dobranie odpowiedniego wyposażenia 

logistycznego i odpowiednich narzędzi 

IT – a skończywszy na profesjonalnym 

prowadzeniu projektu. 

O Studium:dystrybucji firmy Bauerfeind. W wyniku 

tej analizy opracowany został zintegro -

wany model dystrybucji oparty na maga-

zynie centralnym oraz wybrane zostały 

asortymenty, których dystrybucję miało 

przejąć nowe Centrum Dystrybucji. 

Nowe Centrum przejęło dystrybucję 

na rynki Niemiec i Europy 16.000 artyku-

łów dla flebologii, ortopedii i protetyki, 

wytwarzanych w czterech fabrykach na 

terenie Niemiec i stanowiących ponad 

75% obrotów firmy.

Następnie, w ramach projektu koncepcyj -

nego, został opracowany szereg wariantów 

technicznych, różniących się od siebie stop -

niem automatyzacji i zastosowanymi techni-

kami składowania, kompletacji i transportu 

wewnętrznego. Złożona struktura 16.000 

artykułów, zróżnicowanych pod względem 

rotacji i parametrów logistycznych, wysokie 

koszty personelu w Niemczech oraz wy-

magania odnośnie jakości i niezawodności 

spowodowały, że jako najbardziej opłacalne 

wybrane zostało rozwiązanie o wysokim 

stopniu automatyzacji procesów magazyno-

wych i dzięki temu mniejszym zaangażowaniu 

personelu operacyjnego.

Sześciokorytarzowy magazyn auto -

matyczny dla artykułów drobnych (tzw. 

miniload) został zaprojektowany dla 

40.000 pojemników w trzech typach, 

opracowanych specjalnie dla Bauerfeind. 

Dostarczanie artykułów wolno rotują -

cych z magazynu miniload do stanowisk 

kompletacyjnych i pakowniczych w sys-

temie goods-to-man odbywa się w pełni 

automatycznie. Kompletacja artykułów 

średnio i szybko rotujących odbywa się 

szeregowo (kilku pracowników kom-

pletuje kolejno jedno zlecenie) bezpo-

średnio do kartonów wysyłkowych, wg 

opracowanej przez Miebach Consulting 

koncepcji Dynamic Forwarding. Wypo-

sażenie personelu w terminale radiowe 

i system Pick By Light w połączeniu 

z optymalną organizacją przepływu 

materiałów w magazynie, gwarantują tak 

ważne dla obsługi rynku medycznego 

minimum błędów w kompletacji (Zero 

Defect Picking).

Inwestor, przed którym stała realiza -

cja tak złożonego projektu w napiętych 

ramach terminowych wymagał, aby:

• wdrażane rozwiązanie było optymal -

ne w relacji nakłady - koszty eksplo-

atacji - jakość i zapewniało spełnienie 

wymagań odnośnie przepustowości, 

wydajności, obsługi klienta;

• inwestycja została zrealizowana 

w ramach założonego budżetu i przy 

możliwie minimalnym zaangażowa -

niu własnych zasobów;

• inwestycja została zrealizowana w za -

kładanych terminach – każdy dzień 

opóźnienia to utracone korzyści

• przejście na nowy system odbyło się 

z minimalnymi zakłóceniami w dzia -

łalności firmy i obsłudze klienta

Opracowany przez Miebach Consul-

ting projekt koncepcyjny stanowił punkt 

wyjścia dla rozpoczęcia realizacji inwesty -

cji. Inwestor stanął przed decyzją dotyczą -

ce sposobu zarządzania przeprowadzaną 

inwestycją, czyli wyborem jednej z dróg. 

Rozpisany został przetarg na generalnego 

wykonawcę. Po zebraniu i porównaniu 

ofert generalnych wykonawców oraz 

oferty Miebach Consulting, inwestor 

zdecydował się na zarządzanie realizacją 

przez niezależną firmę doradczą. Zakres 

prac Miebach Consulting obejmował:

• planowanie detaliczne z opracowa-

niem kompletnych dokumentacji 

przetargowych na wszystkie podsys-

temy logistyczne w magazynie,

• przeprowadzenie przetargów, wspar-

cie w negocjacjach ofertowych i udzie-

leniu zleceń,

• opracowanie koncepcji  migracji 

istniejących magazynów do nowego 

Magazynu Centralnego,

• nadzór nad realizacją wszystkich pod -

systemów logistycznych od momentu 

udzielenia zleceń do uruchomienia,

• zarządzanie na miejscu wdroże -

niem WMS i interfejsowaniem WMS 

z SAP,

• odbiór do eksploatacji próbnej, 

przeprowadzenie testów wydajno-

ściowych,

• odbiór końcowy

Celem strategicznym integracji dys-

trybucji w nowym Centrum była przede 

wszystkim poprawa jakości obsługi 

klientów – skrócenie czasu dostawy, 

zmniejszenie ilości dokumentów w obie -

„
Udział kosztów persone

lu w kosztach logistyki 

wynosi 20%

źródło fot.: zasoby autora
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