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Streszczenie: Logistyka zwrotów związanych z niesprzedanymi towarami w kontraktach B2B 
jest aktualnym problemem zarówno z punktu widzenia praktyków, jak i naukowców. W opra-
cowaniu poruszono problem dotyczący wykorzystania analizy ABC w  logistyce zwrotów. 
W analizach wykorzystano dane tygodniowe z okresu od 2014 do 2017 roku dotyczące sprze-
daży i zwrotów wybranych grup asortymentowych. Przeprowadzone analizy pozwoliły wyka-
zać, że podwójna kategoryzacja ABC ze względu na wielkość sprzedaży i zwrotów pozwala na 
wyłonienie kluczowych grup asortymentów dla potencjalnego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: logistyka zwrotów, analiza ABC, przedsiębiorstwo handlowe

Abstract: The reverse logistics related to unsold goods in B2B contracts is a current problem 
for both practitioners and scientists. This work addresses the problem of using ABC analysis 
in reverse logistics. The analyzes used weekly data from 2014 to 2017 regarding sales and 
returns of selected assortment groups. The conducted analyzes showed that the dual ABC 
categorization due to the volume of sales and returns allows the selection of key groups of 
assortments for a potential enterprise.

Keyword: reverse logistics, ABC analysis, commercial enterprise 

Wprowadzenie

Zwroty w  łańcuchach dostaw są niepożądane i  nieuniknione, odpowiednie 
zarządzanie zwracanym towarem może jednak pomóc w  podnoszeniu przewa-
gi konkurencyjnej1. Tradycyjna logistyka nie skupiała się na obsłudze produktów 
zużytych lub używanych, ich naprawie i serwisie czy też opakowaniach zwrotnych 
oraz zwrotach niesprzedanego towaru. W przedsiębiorstwach handlowych wielkim 
problemem są kontrakty w ujęciu B2B pozwalające na zwrot po umownym okresie 
niesprzedanego towaru. Wymaga to przyjrzenia się wyrobom przemieszczającym 
się w kierunku przeciwnym niż tradycyjny oraz związanym z tym problemom. 

Pierwsze publikacje poruszające tematykę logistyki zwrotnej pojawiły się w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku2. Z  przedstawionych w  literaturze analiz 
wynika, że obsługa zwrotów jest kosztochłonna, co bezpośrednio wpływa na koszty 
logistyczne, a co za tym idzie – na wyniki finansowe. Według szacunków wielkość 
zwrotów w zależności od branży wynosi od około 5% do ponad 40% sprzedaży3, 
a nawet 60% w przypadku sprzedaży katalogowej4.

1  A.M. Jeszka, Logistyka zwrotna: potencjał, efektywność, oszczędności, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 6.
2  A.M. Jeszka, Logistyka zwrotna…, s. 40; P.M. Ginter, J.M. Starling, Reverse Distribution Channels for 
Recycling, “California Management Review” 1978, nr 20(3), s. 72-82; J.P. Guiltinan, N.G. Nwokoye, De-
veloping Distribution Channels and Systems in the Emerging Recycling Industries, “International Journal 
of Physical Distribution & Logistics Management” 1975, nr 6(1), s. 28-38.
3  D.S. Rogers, R. Tibben-Lembke, Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, “Reverse 
Logistics Executive Council” 1998, s. 7.
4  R.G. Richey, H. Chen, S.E. Genchev, P.J. Daugherty, Developing Effective Reverse Logistics Programs, 
“Industrial Marketing Management” 2005, nr 34, s. 831.
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Celem artykułu jest wykorzystanie klasyfikacji ABC do określenia kluczowych 
grup asortymentów pod względem ilości zwrotów, jakie napłyną do badanego 
przedsiębiorstwa handlowego po zakończeniu okresu sprzedaży dla produktów se-
zonowych. W ramach rozważań została postawiona hipoteza: podwójna kategory-
zacja ABC ze względu na ilość sprzedaży i zwrotów pozwala na wyłonienie kluczo-
wych grup asortymentów dla logistyki zwrotu. 

1. Logistyka zwrotna

W tym opracowaniu logistyka zwrotna będzie rozumiana jako proces planowa-
nia, wdrażania, kontroli powrotnego strumienia produktów gotowych5. W zależ-
ności od branży może to dotyczyć surowców, półproduktów i opakowań. Ponadto 
miejsce zwrotu może być inne niż tylko tradycyjny magazyn, może to być dowolne 
miejsce zagospodarowania do użytku, odzysku czy utylizacji przyjętego zwrotu. De-
finicji logistyki zwrotu jest wiele, a istotne różnice między innymi dotyczą:

	– podmiotu zwrotu, np. B. Barnowska6 określa je jako: surowce, zapasy 
w toku, dobra finalne, a  J. Szołtysek i S. Twaróg7 podają, że dotyczy ona odpadów 
i związanych z nimi przepływów informacji; obejmują produkty zużyte (nieprzy-
datne ze względu na stopień zużycia), opakowania, zwroty (produkty zwracane ze 
względu na zmianę decyzji zakupowej, pomyłkę, wady, uszkodzenia, umowy kon-
traktowe), odpady produkcyjne, zbędne produkty ze względu na nadmierne zgro-
madzenie, czy brak nabywców;

	– celu działań dotyczących przyjętego zwrotu, np. Barnowska podaje, że celem 
jest odzyskanie jego wartości lub przynajmniej części zainwestowanych uprzednio 
aktywów bądź właściwej utylizacji produktu, a Szołtysek i Twaróg, że są to działania 
polegające na odzyskaniu wartości (poprzez ponowne ich użycie, przetworzenie czy 
odzysk), albo na właściwym unieszkodliwieniu i/lub długotrwałym składowaniu 
w celu ekonomizacji ochrony środowiska.

Podsumowując, należy stwierdzić, że charakterystyki logistyki zwrotnej różnią 
się od tych dla logistyki tradycyjnej, a ich zestawienie przedstawiono w tabeli 1.

5  A.M. Jeszka, Logistyka zwrotna…, s. 40.
6  B. Barnowska, Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym, 
„Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2017, nr 84.
7  J. Szołtysek, S. Twaróg, Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2017.
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Tabela 1. Zestawienie charakterystyki logistyki zwrotnej i tradycyjnej
Table 1. Summary of reserve and traditional logistics characteristics

Charakterystyka Logistyka zwrotna Logistyka tradycyjna

Uczestnicy producenci, pośrednicy, 
detaliści

producenci, pośrednicy, detaliści, 
organizacje odzysku, organizacje 

charytatywne

Powody nadmierne zamówienie, re-
klamacja, cykl życia produktu popyt, zapotrzebowanie

Wielkość asorty-
mentu

kształtowana przez 
prognozowany popyt

brak przewidywalności napływu 
zwrotów

Jakość opakowania zgodna z polityką jakości znacznie zróżnicowana 
– najczęściej niepełnowartościowe

Dystrybucja zorganizowana najczęściej niezdefiniowany 
przepływ

Źródło: opracowanie własne na podst.: A.M. Jeszka, Logistyka zwrotna: potencjał, efektywność, 
oszczędności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 40-41.

Największy priorytet w przypadku logistyki zwrotów ma ponowne użycie, czyli po-
wtórne zastosowanie produktu w tym samym lub innym celu, bez dodatkowych operacji, 
co przekłada się na najwyższą efektywność systemu. W przypadku zwrotów ze względu 
na umowy kontraktowe jest to warunek konieczny, jeśli pozwala na to cykl życia produk-
tu. Głównym problemem w przedsiębiorstwach handlowych są zwroty od centrów dys-
trybucji (handlowych) nadwyżki zapasów i znalezienie im rynków wtórnych, gdyż są to 
produkty sezonowe. Ponadto może dotyczyć ich cykl życia produktu, czyli mogą mieć 
krótki terminem przydatności lub mogą podlegać uwarunkowaniom mody. W przedsię-
biorstwach handlowych w ramach kontraktów B2B największym problemem są zwroty 
ze względu na umowy kontraktowe dotyczące nadmiernego zgromadzenia produktów, 
które nie znalazły nabywców – to powszechny problem w kontraktach z dużymi siecia-
mi handlowymi8. Są to zwroty w dystrybucji – dotyczące zwrotów B2B, klasyfikowane 
jako towary niesprzedane, których zwrot gwarantuje np. kontrakt. Zwroty z logistycznego 
punktu widzenia są niepożądane, aby im zapobiec warto przyjrzeć się działaniom podej-
mowanym w ramach łańcucha dostaw, które mogą istotnie oddziaływać na poziom zwro-
tów. Problemy zwrotów w przedsiębiorstwach handlowych wynikają z9:

	– prognozy sprzedaży – dokładniejsze prognozy przekładają się na mniej-
szą ilość zwracanych produktów, gdyż przewidują dokładnie zachowania rynkowe. 
Z  punktu widzenia logistyki zwrotu należy obserwować, jak błąd prognostyczny 

8  Ibidem, s. 65.
9  A.M. Jeszka, Logistyka zwrotna…, s. 53; M. Starostka-Patyk, Logistyka zwrotna produktów niepełno-
wartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2016, s. 53.
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(oczywiście uwzględniając warunki zawartego kontraktu) wpływa na poziom zwro-
tów i w jakim okresie,

	– polityki zakupów/sprzedaży – zapasy jakie kupuje/sprzedaje przedsiębior-
stwo powinny wynikać z prognoz, w innym przypadku możliwe jest ich nadmierne 
nagromadzenie,

	– warunków handlowych/umów kontraktowych – dotyczy to działań w  ra-
mach polityki zwrotów oraz ewentualnego niedostarczania na czas odpowiednich ilo-
ści towaru. Powinny one być spójne z polityką zaopatrzeniową i rentownością sprze-
daży, aby nie były nadużywane przez żadną ze stron kontraktu,

	– cyklu życia produktów – do wzrostu liczby zwrotów przyczyniają się również 
coraz krótsze cykle życia produktów wynikające np. z uwarunkowań modowych.

Głównym problemem logistyki zwrotów z punktu widzenia nadmiernego groma-
dzenia zapasów jest oszacowanie wielkości zwrotu oraz czasu, w jakim się pojawi10. 

2. Analiza ABC

Analiza ABC wywodzi się z zasady Pareto (inaczej 80/20), która mówi, że 20% 
przyczyn prowadzi do uzyskania 80% efektów, a pozostałe 80% przyczyn decydu-
je jedynie o  20% rezultatów. Zasada ta nosi imię włoskiego ekonomisty Vilfredo 
Pareto (1848-1923), który wywnioskował ze swoich badań, że 20% włoskich oby-
wateli posiada 80% majątku11. Przeniesienie tych spostrzeżeń na grunt biznesowy 
zawdzięcza się amerykańskiemu inżynierowi Josephowi M. Juranowi12. Reguła ta 
potwierdza się w wielu przypadkach, nie tylko w biznesie:

	– 20% klientów generuje 80% zysków,
	– 20% produktów odpowiada za 80% obrotów,
	– 20% pracowników powoduje 80% absencji,
	– 20% ubrań używamy przez 80% czasu,
	– 20% kierowców odpowiada za 80% wypadków.

Zdarza się, że przyjęte proporcje 80/20 nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, 
np. gdy w analizowanym zbiorze występuje liczna grupa produktów, która nie ge-
neruje obrotów. Jednak w praktyce udaje się potwierdzić główne założenie zasady, 
że za większą część efektów odpowiada mniejsza część przyczyn, a proporcje mogą 
wynosić na przykład 70/3013.

10  K. Huk, A. Goń, J. Pękalska, Logistyka zwrotów a logistyczna obsługa klienta w procesach sprzedaży 
realizowanych w e-commerce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, t. 20, z. 5, s. 31-41.
11  J. Baran, T. Chomicki, Zastosowanie analizy ABC/XYZ w przedsiębiorstwie przetwórstwa mleka – 
studium przypadku, „Logistyka” 2011, nr 6, s. 5150.
12  S. Krzyżaniak, Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych, Instytut Logistyki i Magazy-
nowania, Poznań 2014, s. 238.
13  S. Krzyżaniak, Organizacja i monitorowanie…, s. 51; J. Baran, T. Chomicki, Zastosowanie analizy 
ABC/XYZ…, s. 5150.
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Metoda ABC pozwala na identyfikację problemów oraz określenie ich istotno-
ści, znajdując zastosowanie w takich dziedzinach, jak14:

	– kontrola zużycia materiałów – niewiele pozycji generuje największą wartość,
	– sterowanie procesami – kontrolę nad całym przedsiębiorstwem zapewnić 

może kontrola tylko kilku zadań,
	– obsługa eksploatacyjna – planowanie obsługi eksploatacyjnej może ułatwić 

analiza utraconego czasu i przyczyn awarii maszyn i urządzeń,
	– kontrola jakości – nieliczne przyczyny powodują większość wad produktów,
	– redukcja różnorodności – dotyczyć może oferowanych produktów, analiza 

przeprowadzana pod kątem wypływów ze sprzedaży,
	– logistyka zakupów.

Analiza ABC opiera się na wyodrębnieniu z danego zbioru asortymentu trzech 
grup – A, B oraz C – mających ustalone udziały (najczęściej jest to 80/15/5 %) we-
dług określonego kryterium. Takimi kryteriami mogą być15: marża, wartość zapasu, 
wartość obrotu, częstość pobrań, wielkość pobrań. Typowe zależności procentowe 
między grupami przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Procentowy udział łącznej wartości obrotu w obrocie całkowitym oraz procentowy 
udział liczności danej grupy w odniesieniu do liczności wszystkich rozpatrywanych pozycji
Table 2. Percentage share of the total value of turnover in total turnover and percentage 
share of the number of the given group in relation to the number of all items considered161718

Grupa wg klasyfikacji ABC Krzyżaniak16 Baran i Chomicki17 Ziółkowski i Łada18

A 80%/20% 60-80%/10-20% 80%/20%
B 15%/30% 15-25%/20-30% 15%/50%
C 5%/50% 5-15%/50-70% 5%/30%

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione zależności są umowne, zatem różne źródła proponują różne pro-
porcje między poszczególnymi grupami. Artykuły z grupy A powinny pozostawać 
pod ścisłą kontrolą, gdyż to one są kluczowe. Grupa B nie wymaga już tak dużej 
uwagi – asortyment jest monitorowany, natomiast asortyment z grupy C można po-
traktować swobodnie i okazjonalnie analizować19.

14  J. Ziółkowski, J. Łada, Analiza ABC i  XYZ w  gospodarowaniu zapasami, [w:] Z. Kurasiński,                            
K. Szeląg (red.), Profesjonalizm w logistyce, Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski, Wydaw-
nictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014, s. 87; E. Kardas, Analiza zapasów metodami ABC i XYZ 
w przedsiębiorstwie budowlanym, „Logistyka” 2013 nr 6, s. 597.
15  S. Krzyżaniak, Organizacja i monitorowanie…, s. 238
16  Ibidem.
17  J. Baran, T. Chomicki, Zastosowanie analizy ABC/XYZ…, s. 5150.
18  J. Ziółkowski, J. Łada, Analiza ABC i XYZ w gospodarowaniu zapasami…, s. 87.
19  E. Kardas, Analiza zapasów metodami ABC i XYZ…, s. 597.
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3. Praktyczne aspekty analizy w logistyce zwrotów

3.1. Metodyka badań 

W  opracowaniu wykorzystano studium przypadku pozwalające w  przypad-
ku nauk o zarządzaniu na konfrontację wiedzy z praktyką gospodarczą dotyczącą 
umiejętności decyzyjnych oraz analitycznych20. Celem badań było sprawdzenie, czy 
metoda ABC może być pomocna w  logistyce zwrotów przy identyfikacji kluczo-
wego asortymentu. Zastosowano szczegółowy opis rzeczywistego zjawiska gospo-
darczego: zwrotów niesprzedanego asortymentu w wyniku umów kontraktowych 
w celu sformułowania wniosków i rekomendacji. Wykorzystano analizę dokumen-
tacji oraz miary struktury i opisu21. 

Wyniki uzyskane przy pomocy studium przypadku zgodnie z  wytycznymi nie 
powinny być uogólniane, a  celem opisanego studium przypadku jest dostarczenie 
koncepcji wartych zastosowania oraz omijanie niewłaściwych rozwiązań. Stosowanie 
studium przypadku jest zasadne, gdyż istnieje mała wiedza na temat badanego zjawi-
ska, poszukuje się informacji, jak podchodzić do analizy czy klasyfikacji w logistyce 
zwrotów. Ponadto możliwość kontrolowania zmiennych jest ograniczona i najczęściej 
wynika ze specyfiki umów kontraktowych. W tym przypadku celem praktycznym jest 
wspomaganie procesów decyzyjnych w wybranym przedsiębiorstwie. Istotnym ele-
mentem przed rozpoczęciem analizy było odfiltrowanie zgromadzonych w przedsię-
biorstwie danych na temat sprzedaży oraz zwrotów w badanym okresie. 

3.2. Analiza danych

Badane przedsiębiorstwo udostępniło dane ilościowe dotyczące sprzedaży oraz 
zwrotów artykułów na przestrzeni czterech lat (2014 – 2017). Dane te zawierały 
informacje takie jak data sprzedaży, nazwa odbiorcy, nazwa oraz grupa artykułu 
(np. słoje 1 l, słoje 0,5 l, balony do wina, butelki szklane 0,75 l itp.), sprzedana lub 
zwracana ilość oraz objętość. Surowe dane są tajemnicą firmy, a przeprowadzone 
obliczenia zostały zaprezentowane na danych zanonimizowanych. Udostępnione 
dane oczyszczono, ponieważ zawierały one pozycje, które wpłynęłyby na ostateczny 
wynik; były to np. różnego rodzaju materiały marketingowe, które w procesie obli-
czeń wpływały na ogólną ilość sprzedanych artykułów. Zauważano, że w badanym 
okresie dla dwóch odbiorców poziom zwrotów w ujęciu objętościowym przekro-
czył 20%, a dla kolejnych siedmiu zwroty zawierały się w przedziale 10-20%, na co 

20  W. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 9.
21  M. Kostera (red.), Organizacje w praktyce. Studia przypadku dla studentów zarządzania, Poltex, 
Warszawa 2011, s. 10.
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zezwalały zawarte z nimi kontrakty. Następnie przeprowadzono podwójną analizę 
„ABC” sprzedawanych (1) oraz zwracanych (2) grup asortymentowych. Ze wzglę-
du na bardzo dużą ilość różnego rodzaju asortymentu ograniczono się do analizy 
grup asortymentowych. Ponieważ przedsiębiorstwo nie udostępniło danych war-
tościowych wyrażonych w  jednostkach pieniężnych, do przeprowadzenia analizy 
użyto danych objętościowych wyrażonych w metrach sześciennych – miara ta jest 
bardzo ważna do zarządzania przestrzenią magazynową oraz zasobami ludzkimi 
potrzebnymi do obsługi zwracanego towaru. Wykorzystanie metrów sześciennych 
wynikało również z  braku porównywalności poszczególnych asortymentów przed-
stawianych w różnych jednostkach lub/i ich rzędach wielkości – z punktu widzenia 
gospodarki magazynowej uznano, że metr sześcienny zapewni porównywalność 
oraz wskaże na zapotrzebowanie względem miejsca w magazynie. Celem przepro-
wadzonej analizy było wyłonienie grup asortymentowych, które są najbardziej pro-
blematyczne ze względu na logistykę zwrotów. 

W pierwszym etapie, wykorzystując arkusz kalkulacyjny, uszeregowano grupy 
asortymentowe według sprzedaży wyrażonej w metrach sześciennych na przestrze-
ni czterech lat (od największej do najmniejszej). Następnie obliczono skumulowany 
udział w  sprzedaży wyrażonej w  metrach sześciennych dla poszczególnych grup 
asortymentowych, po czym dokonano klasyfikacji na kategorie „A”, „B” oraz „C”. 
Posłużono się tutaj klasycznym podziałem, czyli kategorię „A” stanowią grupy asor-
tymentowe stanowiące do 80% sprzedaży wyrażonej w metrach sześciennych, do 
kategorii „B” należą grupy asortymentowe mające następne 15% udziału w sprze-
daży, a do grupy „C” przypisano grupy asortymentowe z pozostałymi 5% sprzedaży.

Liczba grup asortymentowych poddanych analizie wyniosła 107, do kategorii 
„A” zaklasyfikowano 10 z  nich, co stanowi 9,35% wszystkich grup asortymento-
wych. Kategorię „B” przypisano 21 grupom asortymentowych (czyli 19,63%), po-
zostałe 76 grup znalazło się w kategorii „C” (co stanowi ponad 71,02% wszystkich 
grup asortymentowych). W tabeli przedstawiono grupy asortymentowe z najwięk-
szą sprzedażą wyrażoną w metrach sześciennych i zakwalifikowane do kategorii „A”.
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Tabela 3. Grupy zakwalifikowane do kategorii „A” pod względem sprzedaży
Table 3. Groups classified in category „A” in terms of sales

GRUPA 
ASORTYMENTOWA SPRZEDAŻ [m3] UDZIAŁ UDZIAŁ 

NARASTAJĄCO KATEGORIA

GRUPA 1 24177,20 24,5% 24,5% A
GRUPA 2 19947,20 20,2% 44,7% A
GRUPA 3 8449,19 8,6% 53,2% A
GRUPA 6 7058,43 7,1% 60,4% A
GRUPA 7 5559,89 5,6% 66,0% A
GRUPA 5 4698,22 4,8% 70,7% A
GRUPA 4 3092,01 3,1% 73,9% A
GRUPA 8 1982,38 2,0% 75,9% A
GRUPA 9 1862,63 1,9% 77,8% A

GRUPA 10 1800,25 1,8% 79,6% A

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane zamieszczone w tabeli, można zauważyć, że największy udział 
w sprzedaży pod względem objętościowym (24,5%) przypada na grupę pierwszą, 
druga grupa również posiada ponad 20% udziału. Powyżej 5% udziału w sprzedaży 
osiągnęły również: grupa 3 (8,6%), grupa 6 (7,1%) oraz grupa 7 (5,6%). Większość 
z  przedstawionych grup asortymentowych cechuje duża objętość artykułów do 
nich należących, co przekłada się na wielkość sprzedaży w ujęciu objętościowym22. 
Gdyby analizę przeprowadzono pod względem innego kryterium, np. ilości sprze-
danych sztuk, końcowe zestawienie prawdopodobnie wyglądałoby inaczej, jednak 
zdecydowano się na kryterium objętościowe, ponieważ z punktu widzenia zarzą-
dzania magazynem jest ono ważniejsze (ilość miejsc magazynowych, jednostek ła-
dunkowych, transportów). 

Analogiczną analizę „ABC” przeprowadzono w  drugim kroku dla zwrotów 
z tego samego okresu. W tym wypadku ze 107 grup asortymentowych do kategorii 
„A” zaklasyfikowano 12 z nich (11,21% wszystkich grup), kategorię „B” przyznano 
20 grupom (18,69%), a pozostałych 75 grup asortymentowych utworzyło katego-
rię „C” (ponad 70,10%). Tabela przedstawia grupy asortymentowe z największymi 
zwrotami wyrażonymi w metrach sześciennych i zakwalifikowane do kategorii „A”.

22  Wielkość sprzedaży w ujęciu objętościowym oznacza iloczyn ilości danego asortymentu w sztu-
kach oraz jego objętości jednostkowej w m3.
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Tabela 4. Grupy zakwalifikowane do kategorii „A” pod względem zwrotów
Table 4. Groups classified in category „A” in terms of returns

GRUPA 
ASORTYMENTOWA ZWROT [m3] UDZIAŁ UDZIAŁ 

NARASTAJĄCO KATEGORIA

GRUPA 1 1077,30 23,4% 23,4% A
GRUPA 2 806,06 17,5% 40,9% A
GRUPA 3 437,55 9,5% 50,5% A
GRUPA 4 231,43 5,0% 55,5% A
GRUPA 5 221,45 4,8% 60,3% A
GRUPA 6 217,72 4,7% 65,0% A
GRUPA 7 146,47 3,2% 68,2% A
GRUPA 8 133,77 2,9% 71,1% A

GRUPA 11 130,88 2,8% 74,0% A
GRUPA 12 105,19 2,3% 76,3% A
GRUPA 13 102,97 2,2% 78,5% A
GRUPA 14 61,97 1,3% 79,9% A

Źródło: opracowanie własne.

Największy udział w wielkości zwrotów ma grupa 1 (23,4%). 17,5% wszystkich 
zwrotów stanowi asortyment grupy 2, 9,5% – asortyment grupy 3 oraz 5% – asor-
tyment grupy 4. Dane umieszczone w tabeli ukazują, że pierwsze trzy grupy z naj-
większym objętościowo udziałem w zwrotach odpowiadają pierwszym trzem gru-
pom z największą sprzedażą w ujęciu objętościowym. Jak już wspomniano, są to 
grupy, do których należą artykuły cechujące się dużą objętością. W kolejnej tabeli 
zamieszczono zestawienie liczbowe grup asortymentowych sklasyfikowanych we-
dług analizy ABC do odpowiednich kategorii ze względu na sprzedaż i zwroty. 

Tabela 5. Liczba grup zakwalifikowanych do odpowiednich kategorii pod względem sprze-
daży i zwrotów
Table 5. The number of groups qualified to the appropriate categories in terms of sales and 
returns

Kategoria 
według zwrotów

Kategoria według sprzedaży
Razem %

A B C
A 8 7,48% 4 3,74% 0 0,00% 12 11,21
B 2 1,87% 15 14,02% 3 2,80% 20 18,69
C 0 0,00% 2 1,87% 73 68,22% 75 70,10

Razem (%) 10 9,35% 21 19,63% 76 71,02% 107 100,00

Źródło: opracowanie własne.
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Do kategorii AA zaklasyfikowano 8 grup asortymentowych (stanowią one 7,48% 
całości); są to grupy z dużym udziałem zarówno w sprzedaży, jak i zwrotów w uję-
ciu objętościowym. Najliczniejsza to kategoria CC do której zakwalifikowano 73 
grupy asortymentowe stanowiące 68,22% całości. Druga pod względem liczebności 
to grupa BB – 15 grup asortymentowych (14,02%). Warto zaznaczyć, że do katego-
rii AC i CA nie zakwalifikowano żadnych grup. Przeprowadzone analizy ABC po-
zwoliły wybrać kluczowe grupy asortymentowe. Grupami tymi są te, które można 
sklasyfikować jako AA, czyli takie, które miały kategorię A, zarówno pod względem 
udziału w sprzedaży, jak i udziału w zwrotach.

Rysunek 1. Wielkość sprzedaży i zwrotów w pierwsze grupie asortymentowej
Figure 1. Sales and returns in the first product group

Źródło: opracowanie własne.

Na przedstawionym rysunku widoczna jest sezonowość zarówno sprzedaży, jak 
i zwrotów – dotyczy ona wszystkich grup asortymentowych z kategorii AA. Prze-
ciętną wielkość zwrotów w okresie 2014-2017 stanowi 4,2% sprzedaży. Z danych 
wynika, że odwzorowanie następuje po 26 tygodniach od sprzedaży, pogłębiana 
analiza pozwala zauważyć, że kontrakty w tych grupach asortymentowych pozwala-
ją na zwroty niesprzedanego towaru w ujęciu półrocznym.

Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu starano się przedstawić problematykę zwrotów, któ-
ra coraz częściej skupia na sobie uwagę podmiotów gospodarczych, o czym może 
świadczyć chociażby zainteresowanie się tym tematem przez badane przedsiębior-
stwo. Również badacze z  dyscypliny zarządzania zaczęli się baczniej przyglądać 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

100

200

300

400

500

600

700

01
/2

01
4

11
/2

01
4

21
/2

01
4

31
/2

01
4

41
/2

01
4

51
/2

01
4

08
/2

01
5

18
/2

01
5

28
/2

01
5

38
/2

01
5

48
/2

01
5

05
/2

01
6

15
/2

01
6

25
/2

01
6

35
/2

01
6

45
/2

01
6

02
/2

01
7

12
/2

01
7

22
/2

01
7

32
/2

01
7

42
/2

01
7

52
/2

01
7

w
ie

lk
oś

ć 
zw

ro
tó

w
w

 m
3

w
ie

lk
oś

ć 
sp

rz
ed

aż
y 

w
 m

3

Okresy

sprzedaż

zwrot



98 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

temu zagadnieniu, czego przykładem są pojawiające się publikacje naukowe z tego 
obszaru. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być dążenie do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej oraz bariery wynikające ze skrócenia cyklów życia produktów, czy 
też charakteru zawieranych umów oraz preferencji dla jednej ze stron. Przedstawio-
ne analizy pozwalają stwierdzić, że kluczowe zwroty (dla badanego przedsiębior-
stwa) charakteryzują się sezonowością. Zatem dalsze badania powinny dotyczyć 
prognozowania zwrotów z wykorzystaniem metod uwzględniających wahania se-
zonowe. Przedstawione analizy potwierdziły postawioną hipotezę badawczą. Uni-
wersalność metody ABC z łatwością pozwala na wyodrębnienie grup asortymen-
towych, kontrahentów czy nawet pojedynczych artykułów, dla których zwroty są 
największe w różnych ujęciach (objętościowo, ilościowo czy wartościowo). Zatem 
analiza ABC może mieć szerokie zastosowanie w obszarze zwrotów. Podwójna ka-
tegoryzacja ABC ze względu na wielkość sprzedaży i  zwrotów pozwala na wyło-
nienie kluczowych grup asortymentów dla badanego przedsiębiorstwa. Pogłębiona 
analiza pozwoliła określić, w  jakich okresach roku należy spodziewać się wzmo-
żonych wielkości zwrotów oraz po jakim czasie od sprzedaży występują. Ponadto 
z punktu widzenia procesu decyzyjnego istotne znaczenie ma informacja dotycząca 
liczby grup zakwalifikowanych do odpowiednich kategorii pod względem sprze-
daży i zwrotów, gdyż kategorie charakteryzują się jednorodnością, zatem polityka 
w zakresie sprzedaży i zwrotów dla danej grupy może być identyczna.

Ograniczeniem dla prowadzonych analiz danych była zastosowana agregacja do 
okresów tygodniowych oraz przyjęte kryterium analizy ABC. W dalszych badaniach 
warto rozważyć zmianę agregacji danych oraz przeprowadzenie analizy ABC z za-
stosowaniem innych kryteriów (mając na względzie głównie kryterium wartościowe 
lub preferowane teraz w logistyce ilościowo-wartościowe). Poza tym można poddać 
analizie umowy zawierane z kontrahentami – możliwe, że zapisy w nich ujęte wymu-
szają dokonywanie zwrotów niesprzedanych produktów w określonych terminach, co 
również może dostarczyć przydatnych informacji dotyczących napływów zwrotów. 
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