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S t r e s z c z e n i e  

Dystrybucja materiałów budowlanych polega na planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu fizycznego 
przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca ich produkcji do miejsca ich zbycia. Przepływ ten 
może przebiegać bezpośrednio od producenta do odbiorcy lub pośrednio z udziałem co najmniej jednego 
pośrednika sprzedaży. Proces dystrybucji materiałów budowlanych jest procesem, którego sprawność 
zależy od dobrej kondycji jego ogniw, a także od odpowiedniego ich współdziałania. Na uwagę zasługuje 
rozpoznanie działalności poszczególnych uczestników procesu dystrybucyjnego (producentów, przedsię-
biorstw pośredniczących w sprzedaży, odbiorców materiałów budowlanych) pod kątem działań przez 
nich podejmowanych w celu ulepszenia indywidualnej organizacji wewnętrznej oraz polepszenia współ-
pracy między nimi. W artykule przedstawiono rozwiązania w zakresie dystrybucji materiałów budowla-
nych podejmowane przez podmioty działające na terenie aglomeracji poznańskiej. Omówiono również 
niektóre wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań ankietowych podjętych w celu rozpoznania strategii 
stosowanych przez podmioty zajmujące się dystrybucją w warunkach recesji gospodarczej lub w warun-
kach zmniejszonego popytu. 
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A b s t r a c t  

The distribution of materials depends on planning, realizing and the controlling the physical of materials 
and the final products right away their to place their. Flow this can run from manufacturer to recepient 
directly or indirectly near part what the least one of sale. The process of distribution of materials is 
process which efficiency depends from good shape his links, and also from suitable their co-operation. 
Recognition of the individual participants' activity distributional on attention deserves (the, enterprises 
intermediary in sale manufacturers, recepient of materials) under angle of workings by them undertaken 
in aim of improvement of individual internal organization how and the between them the. The solution in 
report was introduced in range of distribution of materials undertaken by acting on terrain of 
agglomeration the Poznan subjects. Some results were have talked over was got with conducted 
undertaken for recognition of strategy applied by deal with in conditions of economic recession with 
distribution subjects investigations also or in conditions of reduced demand. 
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1. Wstęp 

1.1. Dystrybucja  

Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego 
przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca ich produkcji do miejsca ich zbycia 
[1]. Przepływ ten w odniesieniu do materiałów budowlanych może odbywać się w sposób 
bezpośredni, od producenta do odbiorcy lub w sposób pośredni, m.in. poprzez ogniwa po-
średnie. Ogniwami tymi są m.in. sieci marketów budowlanych, hurtownie, składy budow-
lane.Udział w rynku poszczególnych podmiotów pośredniczących w sprzedaży materiałów 
budowlanych przedstawiono na rysunku 1. Najmniejszy udział mają markety budowlane, 
gdyż ich udział kształtuje się na poziomie 29%  

 

  
Rys. 1 Udział w rynku podmiotów dystrybucyjnych  

materiałów budowlanych – opracowanie  
wg danych ASM za rok 2007  

Fig. 1 The part in market of subjects of distributional  
materials – the study according to data the ASM  

in year 2007 
 
Ceny nabycia materiałów budowlanych i koszty ich zakupu odgrywają znaczącą rolę 

w całkowitej cenie robót budowlanych. Pomimo ponad 100% wzrostu na przestrzeni ostat-
nich lat stawek godzinowych, robocizny udział kosztów materiałów budowlanych i ich 
zakupu nadal kształtuje się przeciętnie na poziomie ponad 50% kosztu całego obiektu dla 
obiektów budownictwa kubaturowego. W związku z powyższym bardzo istotne są rozwią-
zania pozwalające na zmniejszenie kosztów materiałów budowlanych. 

PMR Research przeprowadził badania, w trakcie których zapytano 250 największych 
firm budowlanych, a uwzględniono odpowiedzi 110 respondentów, o to jak firma planuje 
bronić się przed kryzysem w branży budowlanej. Okazało się, że firmy zamierzają poszu-
kiwać tańszych dostawców materiałów i podwykonawców. Sposób ten dominował wśród 
innych propozycji działań i zamierza z niego skorzystać ponad połowa (52%) firm. Drugą 
najczęściej powtarzającą się odpowiedzią była możliwość renegocjacji cen z dostawcami 
materiałów i podwykonawcami – udzieliło jej aż 42% firm. Wyniki te pokazują oczekiwa-
nia odbiorców w stosunku do dostawców materiałów budowlanych [2]. 
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1.2. Rodzaje dystrybucji 

 
Skuteczne kanały dystrybucji materiałów budowanych zapewniające dostarczenie mate-

riałów do klienta powinny być tworzone zgodnie z oczekiwaniami nabywców tych mate-
riałów budowlanych. Przyjęcie błędnego systemu dostaw prowadzi do spadku obrotów. 

Przepływ materiałów budowlanych może przebiegać w dwóch podstawowych rozwią-
zaniach, skutkiem czego jest rozróżnienie dwóch kanałów:  
1. Kanału bezpośredniego, klasycznego, gdzie sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio od 

producenta do odbiorcy (bezpośredni kanał dystrybucji). 
 

 
Rys. 2. Kanał bezpośredni sprzedaży 

Fig. 2. Direct channel of sale 
 
W kanale bezpośrednim dostawa może być przeprowadzona przez producenta bezpo-

średnio do nabywców bez pośredników. Ten rodzaj dystrybucji materiałów budowlanych 
szczególnie stosowany jest dla materiałów budowlanych niestandardowych, o dużych gaba-
rytach [3], dużej cenie zakupu. Rozwiązanie to podejmowane jest przede wszystkim przez 
przedsiębiorstwa podejmujące roboty remontowe oraz osoby prywatne, które posiadają 
własny transport. 
2. Kanału pośredniego, gdzie produkcja sprzedawana jest finalnym nabywcom przy 

udziale co najmniej jednego pośrednika. 
 

 
Rys. 3. Kanał pośredni sprzedaży 

Fig. 3. Indirect channel of sale 
 
Ten rodzaj dystrybucji materiałów budowlanych jest częściej stosowanym rozwiązaniem. 

2. Poznański rynek materiałów budowlanych 

Na rynku poznańskim ze względu na proponowany asortyment terytorium działania 
oraz specyfikę pośredników uczestniczących w dystrybucji materiałów budowlanych od 
producenta do odbiorcy możemy podzielić na: 
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– Hurtownie sieciowe, które swym działaniem obejmują obszar całej Polski, a asortyment 

oferowanych materiałów budowlanych jest bardzo szeroki. Wyróżniamy tu takie hur-
townie, jak Polskie Składy Budowlane (PSB) lub Raab Karcher (byłe PCMB). 

– Hurtownie lokalne, które swą działalnością minimalnie obejmują obszar Poznania, 
a maksymalnie obszar województwa wielkopolskiego. Są to hurtownie takie jak V-Bud 
Walkiewicz czy HDMB Maszewski. 

– Hipermarkety budowlane oferujące szeroki asortyment materiałów budowlanych. 
Nastawione głównie na działalność detaliczną, wyróżniające się wysokimi marżami cen. 
Są to takie sklepy, jak Praktiker, Castorama czy Leroy Merlin.   

– Sklepy remontowo-budowlane, których oferta przystosowana jest głównie do potrzeb 
detalistów. Wśród nich wyróżniamy: 
– sklepy z jednym rodzajem asortymentu, np. pokryciami dachowymi, urządzeniami sa-

nitarnymi czy panelami podłogowymi; 
– sklepy dysponujące kilkoma rodzajami materiałów budowlanych; 
– sklepy z cała gamą dostępnych na rynku materiałów budowlanych [4]. 

 
 

3. Działalność hurtowni 
 

Hurtownie są swoistego rodzaju łącznikami pomiędzy strefą produkcyjną a strefą użyt-
kującą. Od dobrej organizacji zewnętrznej i wewnętrznej hurtowni będzie w dużej mierze 
zależała pomyślna współpraca pomiędzy sprzedającym a kupującym, dlatego ogromny 
nacisk w hurtowniach kładziony jest na stworzenie dobrze współpracujących i odpowiednio 
skoordynowanych struktur organizacyjnych i funkcyjnych hurtowni [4].  

W dobie kryzysu, gdyby odbiorcy zmuszeni są do szukania oszczędności, możliwości 
zmniejszenia kosztów upatrują przede wszystkim w nawiązywaniu współpracy z tańszymi 
dostawcami oraz w możliwościach negocjacji z nimi cen materiałów. W związku z tym 
dostawcy zmuszeni są do podejmowania coraz to nowych działań, które sprostają oczeki-
waniom odbiorców. 

Na podstawie przeprowadzonej w kwietniu 2009 r. ankiety [4] wśród 19 czołowych do-
stawców poznańskich okazuje się, że wszystkie hurtownie w swoim całym asortymencie 
posiadają te same wyroby różnych producentów zróżnicowane pod względem jakości 
i ceny. Należy tu jednak zaznaczyć, że tylko materiały o wysokiej jakości mogą zapewnić dobre 
i długotrwałe funkcjonowanie obiektów, do budowy których będą one wykorzystywane. 

Ponadto zauważalne są działania, które mają ułatwić współpracę, zachęcić odbiorców 
do korzystania z usług danej hurtowni.  

Zapytano o możliwości odroczenia terminu zapłaty – okazało się, że 100% hurtowni 
przewiduje taką możliwość, a czynnikami decydującymi są: 
– długość działania odbiorcy na rynku (dla 74% hurtowni ma to wpływ na odroczenie 

terminu zapłaty);  
– poziom obrotów odbiorcy (dla 84% hurtowni ma to wpływ na odroczenie terminu za-

płaty);  
– solidność płatnicza odbiorcy w przeszłości (dla 100% hurtowni ma to wpływ na odrocze-

nie terminu zapłaty);  
– jakość wcześniejszej współpracy (dla 95% hurtowni ma to wpływ na odroczenie terminu 

zapłaty). 
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Rys. 4. Struktura działalności hurtowni materiałów budowlanych 

Fig. 4. Structure of activity of wholesalers materials 
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W kwestii negocjacji cen wszystkie hurtownie opowiedziały się za taką możliwością, 

a czynnikami decydującymi są:  
– wielkość zakupionej partii materiałów (dla 100% hurtowni ma to wpływ na możliwość 

negocjacji cen);  
– płatność bezpośrednia (dla 79% hurtowni ma to wpływ na możliwość negocjacji cen);  
– solidność odbiorcy (dla 84% hurtowni ma to wpływ na możliwość negocjacji cen);  
– możliwość transportu własnego odbiorcy (dla 68% hurtowni ma to wpływ na możliwość 

negocjacji cen).  
Inne czynniki wpływające na możliwość negocjacji cen to stały kontrahent lub umiejęt-

ności negocjatora. 
Sprawdzano również możliwość rezygnacji nabywcy z zamówionych materiałów, oka-

zało się, że w 95% hurtowni jest możliwa rezygnacja z zamówionych materiałów i tylko 
w 5%, co stanowi jedną spośród objętych ankietą hurtowni, nie jest możliwa rezygnacja. 

Rezygnacja z zamówionego materiału jest możliwa w tych hurtowniach, gdy: 
– jest to towar standardowy, typowy, taki, który uda się sprzedać, nie jest to towar niety-

powy, specjalnie zamówiony; 
– gdy towar jest w stanie nienaruszonym, nieuszkodzony. 

Ważną rolę odgrywa również odpowiednio wczesne zgłoszenie rezygnacji z zamówio-
nej partii materiału (przed dostawą specjalnie sprowadzanego materiału), jak i wielkość 
partii materiału. Ponadto hurtownie przewidują możliwość zwrotu materiału, który nie 
został w pełni wykorzystany. 

Ponadto w ofercie hurtowni znajduje się wiele usług dodatkowych. 
 

 
Rys. 5. Usługi dodatkowe znajdujące się w ofercie hurtowni 

Fig. 5. Additional being in offer of wholesalers services 

4. Działalność odbiorców  

Na odbiorcy materiałów budowlanych jako finalnym ogniwie w procesie dystrybucji 
materiałów budowlanych ciąży duża odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji 
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o wyborze najbardziej odpowiedniego, dostosowanego do potrzeb producenta, a także, 
w przypadku dystrybucji pośredniej, podmiotów dystrybucyjnych.  

Strefa działalności odbiorców obejmuje pozyskiwanie przez nich jak największej ilości 
informacji i danych na temat:  
– produktu: jego jakości i ceny; 
– dostawcy: rodzaju świadczonych usług, jakości usług, terminowości dostaw, ceny usług; 
– struktury rynku: struktury popytu i podaży,  
Ma to na celu zapewnienie jak najlepszego wyboru producenta i ewentualnych pośredników 
w dystrybucji materiałów budowlanych. 

5. Działalność producentów 

Ze względu na liczbę i siłę producentów na rynku wyróżniamy: 
– monopol producenta - występuje tylko jeden oferent na rynku; 
– digopol producenta - sytuacja , kiedy na rynku danego surowca występuje kilku oferen-

tów, którzy ze sobą konkurują; 
– rynek zrównoważony – na rynku występuje wielu drobnych oferentów danego materiału, 

struktura ta dotyczy przede wszystkim surowców jednorodnych, nieprzetworzonych. 
 

 
Rys. 6. Konsolidacja rynku ze względu na rodzaj produkowanego materiału budowanego 

Fig. 6. The consolidation of market with regard on kind of produced building material 
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W praktyce okazuje się, że rynek produkcji materiałów budowlanych jest obecnie bar-

dzo zcentralizowany, w niektórych asortymentach udziały na rynku posiada tyko kilka 
liczących się producentów materiałów budowlanych. Na rys. 6 zestawiono głównych ich 
producentów podstawowego asortymentu materiałów budowlanych w Polsce. Producenci 
stosują wypracowane przez lata i sprawdzone rozwiązania dotyczące dystrybucji materia-
łów budowlanych. Rozwiązania ilustrujące konsolidację rynku dla wybranych materiałów 
budowlanych przedstawiono na rys. 7. 

Z rozpoznania wynika, że dla wszystkich przedstawionych materiałów budowlanych 
(oprócz cementu, gdzie liczba producentów ściśle związana jest z liczbą cementowni), 
można wyróżnić często tylko czterech liczących się na rynku producentów. Dalszy proces 
konsolidacji powodował będzie w najlepszym przypadku łączenie się mniejszych produ-
centów lub włączanie ich do większych, a w najgorszym wypieranie z rynku. 

Ponadto na rynku producentów cementu widoczny jest podział podyktowany lokaliza-
cją. Okazuje się bowiem, że tylko jeden producent cementu – Lafarge Cement S.A. ma 
ośrodek w północnej Polsce (Kujawy – Piechcin), reszta producentów ma cementownie 
zlokalizowane na południu Polski. Może to oznaczać monopol producenta w części północ-
nej kraju.  

 

 
Rys. 7. Ośrodki producentów poszczególnych materiałów budowlanych w Polsce 

Fig. 7. Centres of manufacturers of individual materials in Poland 
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6. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań na terenie aglomeracji poznańskiej, okazuje się, 
że nadal funkcjonuje podział na dwa podstawowe kanały dystrybucji materiałów budowla-
nych, bezpośredni i pośredni, jednak z zaznaczeniem przewagi tego drugiego. Bezpośredni 
przepływ materiałów stosowany jest przede wszystkim dla materiałów o dużych gabarytach 
i znacznej cenie oraz dla materiałów przeznaczonych do remontów. W pozostałych przy-
padkach preferowany jest kanał pośredni dystrybucji. 

W związku z większym znaczeniem kanału pośredniego rozpoznano rynek pośredników 
uczestniczących w dystrybucji materiałów budowlanych. W Poznaniu zróżnicowanie wi-
doczne jest ze względu na obszar działalności pośrednika (obszar całej Polski lub obszar 
lokalny), oferowany asortyment materiałów budowlanych czy też cenę (hurtowa, deta-
liczna). 

Pomimo kryzysu w branży budowlanej widoczne są działania uczestników procesu 
dystrybucyjnego mające na celu usprawnienie organizacji wewnętrznej, jak i współpracy 
pomiędzy nimi. Jest to bardzo dobrze widoczne w strukturze hurtowni materiałów budow-
lanych, która prowadzi działalność dwukierunkową w celu uzupełniania zasobów magazy-
nowych, ale także poszukiwania odbiorców dla oferowanych materiałów. Odbiorcy również 
nie pozostają bierni, zbierają informacje o rynku, szukają lepszych miejsc zaopatrzenia. 
Jednak pomimo ogromnej chęci nawiązywania współpracy pomiędzy hurtowniami a od-
biorcami nie zapomina się o ostrożności z obu stron i wzajemnym sprawdzeniu, w przy-
padku hurtowni jej rzetelności i atrakcyjności na rynku, a w przypadku odbiorców ich wy-
płacalności. Służą do tego wywiadownie gospodarcze, z których korzystają hurtownie (np. 
Info Verini) oraz penetracje rynku stosowane przez odbiorców.  

Duża konkurencyjność na rynku (duża liczba hurtowni materiałów budowlanych) zmu-
sza hurtowników do podejmowania działań zachęcających odbiorców do korzystania z ich 
oferty. Na podstawie badań ankietowych okazuje się, że wszystkie hurtownie oferują zróż-
nicowane jakościowo i cenowo materiały, dodatkowe usługi (zamówienia przez telefon, 
Internet, transport, doradztwo techniczne), umożliwiają odroczenie terminu zapłaty czy też 
negocjacje cen materiałów. Hurtownie są elastyczne w kwestii rezygnacji z zamówionego 
materiału. Okazuje się zatem, że kryzys może również działać mobilizująco na uczestników 
procesu dystrybucyjnego. 

L i t e r a t u r a  

[1] B a n a s i e w i c z  W.M., Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji, Cykl wykładów. 
[2] S o s n a  B ., Słabsze perspektywy dla branży budowlanej w Polsce – Prognozy na lata 

2009–2011, PMR Publications, kwiecień 2009. 
[3] R u t k o w s k i  M ., Organizacja kanałów dystrybucji materiałów budowlanych 

w Polsce – podstawowe problemy, Świat Marketingu, marzec 2006. 
[4] Drzewiecka J ., Aktualne trendy w dystrybucji materiałów budowlanych na przykła-

dzie miasta Poznania, praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Marii Celińskiej-My-
sław, Politechnika Poznańska, Poznań 2009. 

 




