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ANALIZA MOŻLIWOŚCI POPRAWY FUNKCJONOWANIA MAGAZYNU  
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Streszczenie 

Gospodarka magazynowa to sztuka utrzymywania stanów magazynowych na minimalnym poziomie zapewnia-

jącym jednocześnie realizację zamówień przy jak najniższych kosztach. W artykule przedstawiono zastosowanie 

metody ABC/XYZ w rzeczywistym obiekcie. Zaproponowano nowy system oznaczenia miejsc i rozmieszczenia mate-

riałów w magazynie. Dokonano oceny zaproponowanych zmian. 

WSTĘP 

Efektywna gospodarka magazynowa to sztuka utrzymywania 
stanów magazynowych na minimalnym poziomie, koniecznym do 
realizacji wszystkich zamówień przy optymalnym wykorzystaniu 
dostępnych powierzchni magazynowych, przy jak najniższych kosz-
tach. Wynika stąd, że najważniejszą funkcją magazynu jest groma-
dzenie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności 
wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego. Wy-
maga to zapewnienia odpowiedniej powierzchni magazynowej wraz 
z jej wyposażeniem i infrastrukturą. Jedną z korzyści posiadania 
magazynu jest zapewnienie żądanej jakości usług z zachowaniem 
jak najniższych kosztów [2]. 

Problemy ze składowaniem materiałów najczęściej wynikają  
z nieuporządkowania procesów oraz konieczności jednoczesnego 
przechowywania nadmiernej ilości towarów. O ile źródło tego pro-
blemu może leżeć w zupełnie innym obszarze działalności, to  
w gestii osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynami jest 
jak najlepsze wykorzystanie dostępnych im zasobów i przestrzeni 
magazynowej. Na efektywną gospodarkę magazynową składa się 
zestaw procesów związanych głównie z przyjęciami towarów, za-
rządzaniem operacjami transportowymi, planowaniem wykorzysta-
nia powierzchni, a także wysyłką odpowiednich produktów. Sku-
teczne działanie wymaga więc oceny faktycznych potrzeb organiza-
cji w zakresie magazynowania [1]. 

Czynnikami mającymi największy wpływ na wielkość magazynu 
są [3]: 
– zakładany poziom obsługi klienta, 
– wielkość obsługiwanego rynku, 
– liczba sprzedawanych na rynku produktów, 
– wielkość produktów, 
– system transportu i przeładunku wewnątrz magazynu, 
– współczynnik przepustowości, 
– czas cyklu produkcji, 
– rozplanowanie magazynu, 
– wymagana liczba przejść, 
– strefa biur w zespole magazynowym, 
– rodzaj stosowanych stojaków i regałów, 
– poziom i typ popytu. 

1. ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM W ANALIZOWANYM 
PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Analizowane przedsiębiorstwo istnieje na rynku od sześciu lat. 
Głównym asortymentem produkcji są kontenery (transportowe, 
biurowe i sanitarne), budynki modułowe, ekrany akustyczne, kon-
strukcje hal i inne konstrukcje stalowe. 

Obiekt magazynowy jest magazynem zamkniętym, wyposażo-
nym w regały półkowe, regały paletowe, a także pola odkładcze. 
Powierzchnia magazynu wynosi  200 m2. W magazynie tym skła-
dowane są elementy niezbędne do produkcji oraz półprodukty. 
Asortyment przyjmowany do magazynu układany jest na zasadzie 
podobieństwa lub pierwszego pustego miejsca. Często też zdarza 
się, że materiał ustawiany jest na ścieżkach transportowych obok 
regałów z podobnym asortymentem. Za przyjęcie towaru odpowiada 
magazynier. Niejednokrotnie zdarza się, że choć miejsca do skła-
dowania są oznaczone, nie można znaleźć poszukiwanego asorty-
mentu. Skutkuje to zamówieniem elementów posiadanych już na 
składzie i dalszym wzrostem zapasów. 

Przykładowy wygląd regałów i ich otocznia przedstawiono na 
rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Ułożenie asortymentu w magazynie zamkniętym 
 

Na rysunku 2 przedstawiono wygląd pól odkładczych w maga-
zynie otwartym przedsiębiorstwa.  

 
Rys. 2. Widok magazynu otwartego  
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2. ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY 
PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE 

W celu poprawy funkcjonowania magazynu podjęto się wyko-
nania analizy ABC/XYZ asortymentów oraz ich rozmieszczenia w 
magazynie i oznakowania regałów.  

Analizę ABC/XYZ wykonano na podstawie historii zamówień 
 i zużycia. Metodę tą stosuje się do określenia koncepcji racjonal-
nego rozmieszczenia różnego rodzaju przedmiotów (produktów, 
półfabrykatów, części itp.) w toku realizacji procesów składowania 
[4]. Poprawne wykorzystanie tej koncepcji wymaga uwzględnienia 
dwóch wymiarów przestrzennego rozplanowania ośrodków składo-
wania – w poziomie i w pionie. 

W przypadku rozmieszczenia horyzontalnego, decydującym 
czynnikiem jest częstotliwość zamówień w danym okresie. Materiały 
zamawiane najczęściej powinny być zlokalizowane jak najbliżej 
punktu wydawania, gdyż właśnie wtedy suma czynności manipula-
cyjno – transportowych ulega minimalizacji, a tym samym maleje 
pracochłonność tych czynności, i co za tym idzie wzrasta efektyw-
ność funkcjonowania magazynu. 

W przypadku planowania wertykalnego, decydujące znaczenie 
ma liczba przedmiotów zamawianych w danym okresie. Materiały 
zamawiane w większych ilościach powinny być składowane w ob-
szarze normalnego zasięgu ruchów pracownika. Miejsca składowa-
nia wymagające od pracownika pochylania się, lub sięgnięcia  
w górę powinny być zarezerwowane dla przedmiotów zamawianych 
w mniejszych ilościach. Jest to wymóg konieczny ze względów 
ergonomii pracy [5]. 

W celu przeprowadzenia analizy ABC/XYZ wykonano arkusz 
kalkulacyjny w programie Excel. Stronę główną arkuszu programu, 
zawierającą menu, przedstawiono na rysunku 3. 

Program składa się z sześciu arkuszy. Arkusze powiązane są  
z bazą danych dostępną w magazynie. Celem wykonanej analizy 
będzie posortowanie dostępnych asortymentów i przypisanie im 
miejsc w magazynie.  

 
Rys.3. Menu programu 

 
Wynikiem przeprowadzonej analizy ABC/XYZ jest określenie, 

do której z dziewięciu grup podstawowych należy dany asortyment. 
Wiedzę tą wykorzystano do przypisania poszczególnych asortymen-
tów do miejsc w magazynie. 

Znając wielkość poszczególnych grup zaproponowano zmianę 
rozmieszczenia regałów i pól odkładczych tak, aby ułatwić przepływ 
materiału w magazynie. 

Proponowane rozmieszczenie regałów przedstawiono na ry-
sunku 4. 

 
Rys. 4. Proponowane rozmieszczenie regałów 
 

Proponowane rozmieszczenie asortymentu w nowej organizacji 
magazynu przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Nowe rozmieszczenie 
regałów powinno zapewnić płynny przepływ materiału przez obiekt 
magazynowy.  

 
Rys.5.Proponowane rozmieszczenie poszczególnych asortymentów 
w magazynie 
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Rys. 6. Proponowane rozmieszczenie asortymentu w układzie 
pionowym: a) regały półkowe, b) regały paletowe 

 
Dużym problemem z jakim borykał się opisywany obiekt było 

odpowiednie oznaczenie regałów i miejsc. Ze względu na słabą 
czytelność istniejących oznaczeń kompletacja zamówienia 
pochłaniała dużo czasu. Należało więc skrócić i przebudować 
oznaczenia tak, aby zawierały jak najmniejszą ilość symboli, przy 
jednoczesnym zachowaniu możliwości rozbudowy systemu.  
Dlatego też zdecydowano się na najprostsze rozwiązanie: 

- dla regałów półkowych, biorąc pod uwagę fakt, że mamy kilka 
rzędów, oznaczenie może wyglądać następująco: 

1R1-1-1 
1-rząd pierwszy 
R1 - regał pierwszy; 
1 - półka pierwsza; 
1 - miejsce pierwsze. 
 
- dla regałów paletowych: 
 

RP1-1-1 
RP1 - regał pierwszy; 
1 - półka pierwsza; 
1 - miejsce pierwsze. 
 
- dla pola odkładczego oznaczenie wyglądałoby następująco: 

P1-1 
P1 -  pole pierwsze; 
1 - miejsce pierwsze. 

PODSUMOWANIE 

Składowanie i magazynowanie stanowi, obok transportu, 
najważniejszą pozycję w kosztach logistycznych przedsiębiorstwa. 
Właściwe zarządzanie tą strefą powinno doprowadzić do obniżenia 
kosztów logistycznych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie do 
obnizenia kosztów produktu i większej konkurencyjności. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż większość zaproponowanych zmian nie 
wymaga większego zaangażowania kapitału, co jest niezmiernie 
ważne w przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP.  
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES  
OF WAREHOUSE OPERATION  

IMPROVING AT A PRODUCTION 
PLANT 

Abstract 

Warehouse management is an art of maintaining 

stock at a minimum level and ensuring at the same time 

fulfilment of orders at the lowest possible costs. The 

article presents an application of the ABC/XYZ method 

at a real location. A new system of area designation 

and material distribution in the warehouse was sug-

gested. An assessment of the proposed changes was 

then carried out. 
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