
I 

Logistyka 

 

 

   

1650 AUTOBUSY 12/2017 
 

Katarzyna TOPOLSKA, Klaudia SITNA 

NOWOCZESNE METODY PROGNOZOWANIA ZAPASÓW W MAGAZYNIE  

 

Prawidłowe prognozowanie zapasów w magazynie to jedno z kluczowych czynników determinujących skuteczność podej-

mowanych działań przez przedsiębiorstw. Nie jest to jednak prosty proces, lecz dochodzenie do efektywności wymaga ciągłego 

zaangażowania w monitorowanie zmieniającej się sytuacji na rynku zbytu, doświadczenia, ale także wiedzy na temat odpo-

wiedniego doboru metod pomiaru i ich wiarygodności. Rozwijająca się technologia dostarcza ambitnym przedsiębiorcą coraz 

to dokładniejszych i pozbawionych błędów statycznych, wyników. Prawidłowe wyciągnie wniosków na ich podstawie oraz 

odpowiednia analiza działań przedsiębiorstwa pozwala wspiąć się firmie na bardzo wysoki poziom zaangażowania marki na 

rynku. Pojawiająca się praktyka większej maksymalizacji zysku i minimalizacji kosztów oraz eliminacji bezsensownego zużycia 

materiałów, podąża za trendem umiejętności prawidłowego projektowania. 

 

WSTĘP 

W dzisiejszych czasach gdzie wszystko oparte jest na najnow-
szych technologiach bazujący na zaawansowanych procesach i 
maszynach, a technika ciągle idzie do przodu, mamy mnóstwo 
możliwości które stanowią podstawę w spójnym funkcjonowaniu w 
każdej dziedzinie przedsiębiorstw. Szczególnie dużo możliwości 
dają nam przeróżne systemy za pomocą, których oszczędzamy 
czas i co najważniejsze aktywa płynne. Dzięki nim oraz dużej auto-
matyzacji nie potrzeba nam obfitego zaplecza personelu ponieważ 
ich obowiązki powierzane są coraz częściej niezawodnych w swoich 
obowiązkach maszyną. 

Dzięki ciągłym praktyką zmierzającym do poprawy efektywno-
ści przejawiającej się w praktyce funkcjonowania procesów mamy 
możliwość lepszej organizacji oraz koordynacji poszczególnymi 
etapami. Nie ulega dyskusji fakt iż, będziemy w stanie zaspokoić 
potrzeby naszych najbardziej wymagających klientów, zaoferować 
wiele więcej niżeli opieralibyśmy się na tradycyjnych technikach, 
które już nie są tak efektywne. Nie spełniają one coraz to bardziej 
rygorystycznych wymogów konsumenckich, ale przede wszystkim 
produkcyjnych. Nowoczesne metody zakładają w istocie swoje 
działalności nie tylko maksymalizacje zysków i minimalizacje kosz-
tów, ale także ekonomiczne podejście do planowania zapasów. 
Przedsiębiorstwa starając się uniknąć nadmiernego gromadzenia 
towarów, coraz częściej bazując na metodach, które wykluczają w 
dużym stopniu ryzyko popełnia błędu, stara się prognozować popyt 
na oferowany produkty i podaż na rynku w którym funkcjonuje. 

1. DETERMINANTY PRAWIDŁOWEGO PROCESU  
ZARZĄDZANIA ZAPASAMI 

Zapotrzebowanie na produkty jest przeróżne. Determinantami 
są w pierwszej kolejności dochody społeczeństwa oraz kategoria do 
jakiej zaliczane są produkty.  

Nie ulega wątpliwości fakt iż konsumenci dzielą je na towary 
podstawowe i luksusowe. Te pierwsze charakteryzują się większym 
zainteresowaniem ze względu na istotę swojego istnienia, jaką jest 
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. 

Sezonowo także spadek cen, zmieniające się trendy, jak rów-
nież stosowane formy marketingu mogą wpływać na wielkość popy-
tu. Każdy z przedsiębiorców chciałby by jego produkty, które znaj-
dują się na stanie magazynowym w miarę możliwości zostały wy-
przedane. 

Ważne by kapitał nie był zamrożony w danych produktach. 
Zjawisko to jest  bardzo ciężkie do osiągnięcia ponieważ trudno  
przewidzieć popyt na dane dobro i nie jesteśmy w stanie tak na-
prawdę przewidzieć ile musimy zakupić towaru by został on sprze-
dany bez żadnych komplikacji. Średni względny błąd zawsze zo-
stawia cień niepokoju dla planujących sprzedaż przedsiębiorców. 
Mowa tu o zbyt szybkim wyprzedaniu produktu z powodu małego 
zapasu magazynowego lub na odwrót. Koszty zapasów są ogromne 
i musimy się poważnie zastanowić jak odpowiednio dobrać materia-
ły by koszty te były jak najmniejsze przy jednoczesnym maksymal-
nym zysku. Koszty to  nie tylko ich wartość rynkowa lecz także 
koszty związane z ich zarządzaniem. Mianowicie są to koszty uzu-
pełnienia, utrzymania, koszty związane z brakami oraz ze zbyt dużą 
liczbą na stanie magazynowym, koszty stałe oraz zmienne. 

Do kosztów stałych zaliczyć można wynagrodzenie pracowni-
ków, energie elektryczną, koszty związane z zajmowaną po-
wierzchnią dla działu zaopatrzeniowego, serwisowanie oraz aktuali-
zacja programów komputerowych jak i samych komputerów. Rów-
nież musimy wziąć pod uwagę koszty transportu, oraz amortyzacje 
sprzętu kontrolującego jakość dostarczanego materiału. 

Koszty zmienne  natomiast zależą od produkcji. Im większa jest 
produkcja i zapotrzebowanie, tym większe są potrzeby magazyno-
we .Tym samym wzrastają koszty, a co za tym idzie zyski i udział 
budowanej marki na rynku. Są to również koszty komunikacji np. 
telefon czy faks, jak również koszty odczynników, które zużywane 
są podczas kontroli jakości dostaw. 

Koszty związane z brakiem towaru często są traktowane w 
charakterze utraconej korzyści, lecz trzeba liczyć się z tym iż jeśli 
nie dotrzymamy terminu musimy zapłacić kary za niedotrzymanie 
warunków umowy. Brak materiału może być również odpowiedziany 
za przestój. Staje się on  determinantem utraty klienta, ponieważ nie 
jesteśmy w stanie w 100% spełnić jego oczekiwań. 

Koszty nadmiaru zapasu są podyktowane wynajęciem prze-
strzeni do magazynowania lub płaconymi karami oraz koszty wyni-
kające z zwiększonego ryzyka przeterminowania zapasu. 
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2. METODY PROGNOZOWANIA ZAPASÓW  
W MAGAZYNIE 

Zamawiając towar musimy wziąć wiele czynników pod uwagę, 
które mogą zadecydować o zyskach lub stratach. Prognozowanie 
zapasów nie należy więc do prostych praktykach, lecz z czasem 
staje się coraz bardziej złożonym procesem, wymagającym wiedzy i 
poświęcenia. Często skuteczne i jednocześnie dobrze obrazujące 
uwarunkowania i potrzeby na rynku są badania konsumenckie. 
PMR Research (Persistence Market Research), to przegląd rynku 
zbytu, analiza otocznia, która dla wiarygodnych wyników powinna 
być powtarzana z odpowiednią częstotliwością. Takie samodzielne 
badania podejmowane przez odpowiednie jednostki w każdym 
przedsiębiorstwie, dają możliwość sprawnego monitorowania zmie-
niającej się sytuacji, a  co za tym idzie uniknięcia pułapki, jaką jest 
popadanie w straty i brak odpowiedzi na potrzeby swoich odbior-
ców. Pozytywem prowadzenie tych badań jest także chęć bycia w 
stałym kontakcie firmy z społeczeństwem, co także rzutuje na opinii 
i wreszcie – zaufaniu i przywiązaniu do marki. 

Ważną kwestią jest też analiza rynkowa. Kluczową i najbardziej 
miarodajną jest analiza roczna, która pozwoli nam oszacować ile 
danych materiałów lub gotowych komponentów musimy zamówić by 
zaspokoić potrzeby naszych klientów.  

Jedną z metod jest analiza i klasyfikacja ABC (ABC method), 
która polega na wyznaczeniu z rozpatrywanego zbioru materiałów 
trzech grup A B i C mających przypisane udziały, jest to 80/15/5% 
adekwatnie do kryterium. W przypadku analizy ABC przyjmuje się 
wartość obrotu. Poniżej pokazana jest zależność całego asortymen-
tu. 
 

Tab. 1. Relacje procentowe  

Grupa wg 
klasyfikacji 

ABC 

Procentowy udział 
łącznej wartości obrotu 
danej grupy w obrocie 

całkowitym 

Procentowy udział liczności 
danej grupy w odniesieniu do 
liczności wszystkich rozpa-

trywanych pozycji 

A 80% 20% 

B 15% 30% 

C 5% 50% 

 
Tab. 2. Wykaz towarów 

L.p. Towar Ilość Cena Wartość 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 

1 Baton czekoladowy 903 1,3 1 174 

2 Bombonierka 67 14,3 958 

3 Bułka zwykła 38 222 0,55 21 021 

4 Bułka podłużna 39 877 0,6 23 926 

5 Chleb pszenny 31 960 1,2 38 352 

6 Chleb razowy 7 679 2,9 22 269 

7 Cukier 4 867 3,6 17 521 

8 Cukierki (paczka) 113 4 452 

9 Czekolada 340 2,8 952 

10 Dżem 2 228 4 8 912 

11 Flaki wyborowe 788 8 6 304 

12 Grzybki w occie 178 3,9 694 

13 Herbata 1 002 9,9 9 920 

14 Jogurt 7 341 2,3 16 884 

15 Kawa 112 16,5 1 848 

16 Kefir 1 854 1,7 3 152 

17 Ketchup 197 3,6 709 

18 Korniszony 265 3,6 709 

19 Krewetki 35 20 700 

20 Luksusowa kawa 24 370 8 880 

21 Majonez 983 3,7 3 637 

22 Makaron 1 514 3,2 4 845 

23 Margaryna 946 2,1 1 987 

24 Masło 7 222 3,7 26 721 

25 Maślanka 1 566 2,9 4 541 

L.p. Towar Ilość Cena Wartość 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 

26 Mieszanka koktajlowa 967 7,7 7 446 

27 Miód 99 12,3 1 218 

28 Mleko 5 890 3,9 22 971 

29 Napój ‘’orzeźwienie” 8 484 2,5 21 210 

30 Ocet 167 2,1 351 

31 Oliwa 560 25 14 000 

32 Owoce morza-mieszanka 41 98 4 018 

33 Parówki (opakowanie) 877 3,35 2 938 

34 Pasztet 1 800 1,8 3 240 

35 Piwo 9 120 2,5 22 800 

36 Przecier pomidorowy 1 267 1,5 1 901 

37 Ryż 443 5 2 215 

38 Salceson 4 229 5 21 145 

39 Sałatka pikantna 1 443 3,5 5 051 

40 Serek 1 350 2,1 2 835 

41 Sok jabłkowy 3 257 3 9 771 

42 Sok pomarańczowy 655 3,5 2 293 

43 Sok pomidorowy 1450 3 4 350 

44 Sól 211 1,3 274 

45 Szynka konserwowa 299 8,7 2 601 

46 Szynka wyborowa 280 21,2 5 936 

47 Tort czekoladowy 107 32 3 424 

48 Twarożek 3 760 2,8 10 528 

49 Zupa w proszku 560 1,95 1 092 

50 Żółty ser (opakowanie) 1 511 6,7 10 124 

Suma 411 044 

 
Obliczanie udziału procentowego odbywa się następująco: 

dla pozycji 1     x 100% = 9,3% , dla pozycji 2    

 x 100% = 15,8%. 

 
Tab. 3. Wykaz towarów, uwzględniający wielkość popytu 

L.p. Towar Ilość Cena Wartość 
Narastająco 

  Wartość % 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) (7) 

1 Chleb pszenny 31 960 1,2 38 352 38 352 9,30%   

2 Masło 7 222 3,7 26 721 65 073 15,80%   

3 
Bułka podłuż-

na 
39 877 0,6 23 926 89 000 21,70%   

4 Mleko 5 890 3,9 22 971 111 971 27,20%   

5 Piwo 9 120  2,5 22 800 134 771 32,80%   

6 Chleb razowy 7 679 2,9 22 269 157 040 38,20%   

7 
Napój ‘’orzeź-

wienie’’ 
8 484 2,5 21 210 178 250 43,40%   

8 Salceson 4 229 5 21 145 199 395 48,00% A 

9 Bułka zwykła 38 220 0,55 21 021 220 416 53,60%   

10 Cukier 4 867 3,6 17 521 237 937 57,90%   

11 Jogurt 7 341 2,3 16 884 254 821 62,00%   

12 Oliwa 560 25 14 000 268 821 65,40%   

13 Twarożek 3 760 2,8 10 528 279 349 68,00%   

14 
Żółty ser 

(opakowanie) 
1 511 6,7 10n124 289 473 70,40% 

  

15 Herbata 1 002 9,9 9 920 299 393 72,80%   

16 Sok jabłkowy 3 257 3 9 771 309 164 75,20%   

17 Dżem 2 228 4 8 912 318 076 77,40%   

18 
Luksusowa 

kawa 
24 370 8 880 326 956 79,50% 

  

19 
Mieszanka 
koktajlowa 

967 7,7 7 446 334 402 81,40%   

20 
Flaki wyboro-

we 
788 8 6 304 340 706 82,90%   

21 
Szynka 

wyborowa 
280 21,2 5 936 346 642 84,30%   

22 
Sałata pikant-

na 
1 443 3,5 5 051 351 692 85,60%   

23 Makaron 1 514 3,2 4 845 356 537 86,70%   

24 Maślanka 1 566 2,9 4 541 361 078 87,80%   
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L.p. Towar Ilość Cena Wartość 
Narastająco 

  Wartość % 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) (7) 

25 
Sok pomido-

rowy 
1 450 3 4 350 365 428 88,90%   

26 
Owoce morza 
– mieszanka 

41 98 4 018 369 446 89,90% B 

27 Majonez 983 3,7 3 637 373 083 90,80%   

28 
Tort czekola-

dowy 
107 32 3 424 376 507 91,60% 

  

29 Pasztet 1 800 1,8 3 240 379 747 92,40%   

30 Kefir 1 854 1,7 3 152 382 899 93,20%   

31 
Parówki 

(opakowanie) 
877 3,35 2 938 385 837 93,90% 

  

32 Serek 1 350 2,1 2 835 388 672 94,60%   

33 
Szynka 

konserwowa 
299 8,7 2 601 391 273 95,20%   

34 
Sok pomarań-

czowy 
655 3,5 2 293 393 556 95,70%   

35 Ryż 443 5 2 215 395 781 96,30%   

36 Margaryna 946 2,1 1 987 397 768 96,80%   

37 
Przecier 

pomidorowy 
1 267 1,5 1 901 399 668 97,20%   

38 Kawa 112 16,5 1 848 401 516 97,70%   

39 Miód 99 12,3 1 218 402 734 98,00%   

40 
Baton czeko-

ladowy 
903 1,3 1 174 403 908 98,30% C 

41 
Zupa w 
proszku 

560 1,95 1 092 405 000 98,50% 
  

42 Bomboniera 67 14,3 958 405 985 98,80%   

43 Korniszony 265 3,6 954 406 912 99,00%   

44 Czekolada 340 2,8 952 407 864 99,20%   

45 Ketchup 197 3,6 709 408 573 99,40%   

46 Krewetki 35 20 700 409 273 99,60%   

47 
Grzybki w 

occie 
178 3,9 694 409 967 99,70% 

  

48 
Cukierki 
(paczka) 

112 4 452 410 419 99,80% 
  

49 Ocet  167 2,1 351 410 770 99,90%   

50  Sól  211 1,3 274 411 044 100%   

 
Z tabeli  3 możemy zauważyć jak szacuje się roczna wartość 

na różnego rodzaju produkty i które z nich warto zwrócić uwagę. 
Mowa tu o niezmieniającej się, utrzymującej na stale wysokim po-
ziomie sprzedaży ja i zainteresowania wśród konsumentów. Jed-
nakże nie zawsze można podjąć odpowiednie decyzje opierając się 
tylko i wyłącznie na jednej tabeli. Zwracając uwagę na pozycję 17 i 
18, znajdujące się pod nimi dżem oraz luksusowa kawa, z punktu 
widzenia podejmowanych badań statystycznych, oba produkty 
dostarczyły porównywalny przychód. Różni je jednak to że w ciągu 
roku dżemu z półek zniknęło 2228 sztuk a luksusowej kawy tylko 24 
opakowania. 

W metodzie ABC oba produkty klasyfikują się obok siebie lecz 
absurdem było by robienie identycznych zapasów drogiej kawy, 
która kosztuje 370 zł za opakowanie oraz słoika dżemu który kosz-
tuje 4 zł. To tylko przykład strategii jakie powinno wziąć pod uwagę 
każde przedsiębiorstwo, w dowolnej branży. Bezsensowne jest 
robienie dużych zapasów danego produktu, który jest bardzo drogi 
oraz zapotrzebowanie jest raczej małe, oczywiście powinien być on 
na naszym stanie magazynowym lecz nie w tak dużej ilości. Najlep-
szym rozwiązaniem dla takiego typu produktów są zamówienia 
bezpośrednie, czyli po złożeniu deklaracji przez klienta. Z pewno-
ścią wydłuży to czas oczekiwania lecz nasze pieniądze nie są za-
mrożone w dużej ilości drogiego materiału, na które zapotrzebowa-
nie jest sporadyczne. Dlatego więc musimy wiedzieć czego nasi 
klienci potrzebują, jaki towar przynosi duże zyski. Towary które 
muszą występować w bardzo dużej ilości na stanie magazynowym 
to w pierwszej kolejności pewne stałe elementy sprzedaży które 

pomimo sezonowości nie zmieniają swojego popytu, a podaż na 
tego typy produkty na rynku w dalszym stopniu utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Ważne aby wziąć pod uwagę i dysponować 
odpowiednimi wskaźnikami, które udokumentują stosowaną przez 
przedsiębiorców tezę odnośnie pozostałej części oferowanych 
produktów które niekoniecznie muszą pochłaniać stany magazyno-
we, by nie ‘’zamrażać’’ naszych pieniędzy. 
Innym sposobem jest modelowanie systemowe (System modeling). 

Polega ona na tym, że umieszczamy aktualne dane dotyczące 
popyty i podaży oraz różne czynniki zewnętrzne wpływające na 
kupno towaru przez naszych klientów do systemu komputerowego. 
System wyszuka potencjalne problemy jakie możemy napotkać na 
swojej drodze, i zasugeruje inne rozwiązania, które mogą poprawić 
wykryte błędy lub nieścisłości. Taka analiza komputerowa może 
nam również zasugerować bądź nawet dokładnie wyliczyć ile musi-
my zakupić towaru na nasz stan magazynowy by poziom obsługi 
klienta był na najwyższym poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możemy uniknąć źle podjętych decyzji, które mają wpływ na obsłu-
gę klienta, jego zainteresowanie naszymi usługami a w szczególno-
ści dużych kosztów poniesionych ze względu na niewnikliwą analizę 
otoczenia. Więc co za tym idzie jeśli przeprowadzimy kilka lub 
kilkanaście takich analiz na różnych systemach komputerowych 
możemy z dużą dokładnością wybrać najlepsze rozwiązanie dla 
naszej firmy. 

Kolejny system komputerowy dotyczy zamówienia odpowied-
niej ilości materiału od kooperantów z którymi współpracuje firma w 
budowaniu staniu magazynowego firmy. System działa równocze-
śnie ze skanerami używanymi przez magazynierów, którzy wydają 
towar pracownikom poszczególnych linii produkcyjnych. Gdy maga-
zynier wczyta towar, który został wydany na potrzeby produkcji, 
skaner przesyła informacje do komputera. System na bieżąco moni-
toruje więc faktyczny stan wszystkich produktów. Kiedy ilość towaru 
jest mała, system na podstawie dotychczasowych danych oblicza 
na ile dni wystarczy danego towaru. Jeśli mieści się w granicach od 
14 do 10 dni roboczych system automatycznie składa zamówienie 
na kolejne sztuki towaru do kooperantów by utrzymać ciągłość 
produkcji oraz wysoki standard obsługi klienta. Dzięki takiemu pro-
gramowi mamy pewność że nigdy nie braknie nam zapasów na 
magazynie a firma będzie mogła produkować bez przestojów spo-
wodowanych brakiem materiału zapasowego. Pozwala on na 
utrzymanie spójności i ciągłości w podejmowanych zadaniach zwią-
zanych z podstawową działalnością firmy oraz uniknięciu względnie 
niepożądanych sytuacji związanych z opóźnieniami w produkcji, 
dystrybucji, brakiem terminowość, nieregulowaniem zobowiązań w 
czasie. 

Możemy również skorzystać z modelu średniej arytmetycznej 
(arithmetic average), w której skład wchodzą: 
– Zwykła średnia arytmetyczna 
– Średnia arytmetyczna ruchoma 
– Średnia arytmetyczna ruchoma ważona 

Zwykła średnia arytmetyczna (Psa).  
Do obliczenia prognozy P*k+1  na okres ‘’k+1’’ wykorzystuje się 

wszystkie dostępne wcześniejsze dane za okres od 1 do k  
 

k

ppppp
PP kk

KSA


 


1321*

1

...  (1) 

gdzie: 
P*K+1 - prognoza na następny okres, 
PK – rzeczywisty znany popyt w ostatnim okresie, 
PK-1 – popyt rzeczywisty w poprzednim okresie, 
P3 – popyt dowolnie wybranego miesiąca poprzedniego roku, 
P2 – popyt miesiąca większy lub mniejszy o 1 od P3, 

P1 – popyt miesiąca mniejszy lub większy o 1 od P2, 
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k – liczba wszystkich danych wziętych do obliczeń. 
Średnia arytmetyczna ruchoma (PSAR) polega na obliczaniu z okre-
ślonej liczby ostatnich danych. Problematyczne przy wykorzystaniu 
tej metody jest wybranie odpowiedniego okresu. 
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gdzie: 
P*k+1 - prognoza na następny okres, 
n – liczba okresów przyjętych do wyznaczenia średniej ruchomej, 
PK – rzeczywisty znany popyt w ostatnim okresie, 
PK-1 – popyt rzeczywisty w przedostatnim okresie, 
PK-(n-1) – popyt rzeczywisty w pierwszym okresie przedziału przyję-
tego do obliczeń. 

 
Średnia ruchoma ważona (PRW) polega na przypisaniu wagi 

uwzględnionym danym czyli liczby przez którą dane są mnożone dla 
podkreślenia jej większego lub mniejszego znaczenia. By obliczenie 
było miarodajne najświeższe informacje otrzymują największą 
wagę. 
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gdzie: 
P*K+1 – prognoza na następny okres, 
n – liczba okresów przyjęta do wyznaczenia średniej ruchomej, 
PK – rzeczywisty znany popyt w ostatnim okresie, 
PK-1 – popyt rzeczywisty w przedostatnim okresie,  
PK-(n-1) – popyt rzeczywisty w pierwszym okresie przedziału przyję-
tego do obliczeń, 
W1, W2,W3,…Wn-1,Wn – wagi przypisane do kolejnych branych pod 
uwagę danych. 
W przypadku danych ilościowych które mają dane rozkłady gęstości 
prawdopodobieństwa można zastosować zależność: 
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Dzięki średnim arytmetycznym jesteśmy w stanie przeanalizo-

wać odpowiednie okresy, które odpowiedzą na nasze pytania, ile 
towaru sprzedaliśmy w branym pod uwagę przedziale czasowym. 
Jesteśmy więc w stanie przewidzieć czy zapotrzebowanie na pro-
dukty będzie rosło czy malało, oraz jaką ilość towaru musimy za-
mówić by sprostać oczekiwaniom klientów. Metoda ta przydatna jest 
przede wszystkim w pomiarze produktów charakteryzujących się 
odpowiednią sezonowością Możemy więc podnieść standard ofero-
wanych przez nas usług, eliminując niepotrzebny asortyment bądź 
zmniejszyć jego ilość magazynową odpowiednio do zainteresowa-
nia. Sprawi to że możemy zastąpić go innym produktem, który 
cieszy się większym zainteresowaniem, bądź dzięki prowadzonym 
badaniom, możemy przypuszczać iż zwiększy się jego popytu w 
nadchodzących sezonach. Wartym rozważenia jest również poszu-
kiwanie innowacyjnych rozwiązań, będących alternatywą dla kon-
sumentów. 

PODSUMOWANIE 

Artykuł przedstawia statystyczne metody prognozowania zapa-
sów w magazynie. Mimo, że są to stare metody znajdują zastoso-
wanie nie tylko w prognozowaniu prostym ale również w planowaniu 
rozkładania materiałów na regałach magazynowych wg. rotacji 
produktów. Opisane metody nie wyczerpują tematyki prognozowa-
nia. W przypadku silnie skorelowanych zmiennych można zastoso-
wać metody regresyjne. W sytuacjach wyraźnie kształtującego się 
trendu można zastosować metodę Holta. Oprócz tych metod w 
przypadku okresowości i sezonowości np. sprzedaży zastosowanie 
mają metody Wintersa i Arima. W artykule przedstawiono autorską 
metodę średniej ważonej wyrażoną równaniem (4). Metoda ta może 
mieć zastosowanie w sytuacjach kiedy zmienność cech da się 
sparametryzować dystrybuantą pewnego rozkładu gęstości praw-
dopodobieństwa. Wówczas informacja o prognozowanej zmiennej 
zależnej np. wielkości sprzedaży może być uogólnione do danych 
globalnych, a nie do danych przedsiębiorstwa. Współczesny rynek 
oraz gospodarka magazynowa nie może obejść się bez prognozy 
zapasów. To z kolei powoduje, że powstają coraz to nowe narzę-
dzia wykorzystujące do prognozy różne aparaty matematyczne, 
począwszy od prostym metod statystyczno – probabilistycznych, 
skończywszy na zaawansowanych sieciach neuronowych. 
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Modern methods of inventory forecasting in a warehouse 

Correct inventory forecasting as one of the key determi-

nants of business efficiency. This is not a simple process, but 

an investigation into the effectiveness of compulsory monitor-

ing of market developments, experience, but also knowledge 

of how to choose measurement methods and their credibility. 

Technological efficiency provides an ambitious undertaking 

to increase accuracy and deprive statistics, results. Correct 

extracts based on them and proper analysis of activities on 

the basis of cooperation with the company at a very high 

level. The emerging practice of balancing and minimizing 

and eliminating senseless material consumption, incited by a 

trend for proper design. 
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