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Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono propozycję doskonalenia zaopatrzenia w firmie Mercedes – Benz 

Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. W ramach doskonalenia wykonano (na bazie analizy aktualnego 
sposobu postępowania w procesie zaopatrzenia) pilotażowo, niestosowaną dotychczas w firmie 
metodę ABC. Uzyskane wyniki posłużyły do wprowadzenia usprawnień organizacyjnych w Mercedes – 
Benz Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. Mogą one być inspiracją do podobnych działań w innych 
firmach. 

WSTĘP 
Jednym z istotnych zadań logistyki w obszarze zaopatrzenia, oprócz dostarczania 

surowców, materiałów czy części zamiennych jest pozyskiwanie dostawców oraz 
utrzymywanie kontaktów z nimi. Należy robić to w umiejętny sposób. Te organizacje, które 
tak postępują mają szansę uzyskać przewagę konkurencyjną w obszarze zaopatrzenia. Aby 
tak się stało, konieczne jest stosowanie nowoczesnych instrumentów zarządczych. Wiele 
organizacji wprowadza w tym celu standardy, np. oparte o ISO 9001 (punkt 7.4). Nie jest to  
jedyne możliwe rozwiązanie.  

Firma Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. Firma działa na rynku od 1975, 
choć początkowo przedmiotem działalności było zabezpieczanie antykorozyjne samochodów 
osobowych to determinacja i pasja właścicieli doprowadziła do podpisania w roku 1992 
umowy dealerskiej ze światowej sławy marką Mercedes - Benz. Dziś firma Mercedes- Benz  
Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. to obiekt spełniający w pełni kryteria placówek 
posługujących się logiem Mercedes - Benz, wyposażony w salon sprzedaży nowych 
samochodów, stację serwisującą pojazdy, magazyn i sklep części zamiennych do 
sprzedawanych samochodów. Firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 
9001 i w tym obszarze doskonali również procesy zaopatrzeniowe. Nie stosowała dotychczas 
innych metod doskonalenia w zaopatrzeniu. Stąd tez zrodziła się koncepcja przetestowania 
metody ABC celem uzyskania informacji na temat kupowanych materiałów. Pilotażowo 
określono, że badanie to będzie dotyczyło magazynu. 

Głównym celem testu sposobu zaopatrzenia jest przeprowadzenie analizy asortymentu 
magazynowego z roku 2010 w firmie Mercedes - Benz. Ze względu na konkurencyjny 
charakter danych, celowo zdecydowano się na wykorzystanie danych historycznych. 
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Przeprowadzenie analizy metodą ABC pozwoliło również wyłonić strategiczne pozycje 
towarów dzięki którym firma może uzyskać spore oszczędności, a także pokazać jak ważną 
rolę dla firmy odgrywa dział zaopatrzenia. Wyniki usprawnienia mogą być również pomocne 
w dokładniejszym określeniu wielkości zamówień i prognoz. 

1. ANALIZA STANU AKTUALNEGO 
Proces zaopatrzenia w Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. odbywa się na 

podstawie procedur zawartych w dokumentach i instrukcjach wewnętrznych firmy. Są one 
opracowane w przeważającej większości w centralnej jednostce przedsiębiorstwa, ale             
z koniecznością respektowania we wszystkich salonach sygnowanych logiem Mercedes - 
Benz. 

Na czele służb zaopatrzeniowych stoi Kierownik Magazynu, podlegają mu: pracownik 
magazynu - Specjalista ds. Części Zamiennych oraz aktywny sprzedawca części zamiennych. 

Procedury obejmują: 
 gospodarkę magazynową, 
 zamówienia magazynowe, 
 przyjęcie dostawy, 
 reklamację części, 
 zwrot i złomowanie części, 
 sprzedaż części zamiennych: 

o sprzedaż części zamiennych przez ladę, 
o zaopatrzenie warsztatu. 

Algorytm postępowania w procesie zakupu przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Algorytm postępowania w procesie zakupu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z Mercedes- Benz Danuta i Ryszard Czach  Sp. z o.o. 
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Generalnie w firmie Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach w procesie zaopatrzenia 
postępuje się zgodnie z procedurami zawartymi w wewnętrznych dokumentach firmy. Do 
głównych procesów zalicza się gospodarkę magazynową, której zadaniem jest zdefiniowanie 
stanu magazynowego, jego weryfikacja oraz aktualizacja cen. 

Cały proces wydaje się przebiegać sprawnie, co potwierdzają audity wewnętrzne. Słabym 
punktem może być jedynie nadmierny stan magazynowy, bo przeprowadzana raz w roku 
inwentaryzacja nie eliminuje skutecznie problemu. W tym miejscu pomocne może okazać się 
wprowadzenie analizy np. metodą ABC, która może pomóc usprawnić przebieg procesu, 
kontrolować sytuację i na bieżąco eliminować towary zalegające na stanie magazynowym. 

Pozostałe procesy przebiegają sprawnie i w prawie 100% spełniają swoje zadanie. 

2. ANALIZA ABC 
Metoda ABC została sformułowana przy okazji badań koncentracji dochodów, 

prowadzonych na przełomie XIX i XX wieku przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto 
(stąd też inna nazwa: zasada Pareto). Metoda ABC często kojarzona jest z „zasadą 80/20”, 
bowiem ok. 20% elementów w 80% decyduje o efektach danego zagadnienia [1, s. 94].  

Metoda ABC ukazuje wielowymiarowe podejście do procesów logistycznych. Liczba 
asortymentów składowanych w magazynie przeważnie dochodzi do tysięcy składowanych 
pozycji. Według tej metody cały asortyment dzielony jest na trzy grupy (A, B i C), kryterium 
podziału to udział w wartości zużycia. Klasyfikacja odbywa się poprzez wyszczególnienie 
zasobów mających największy udział i przydzielenie ich do grupy A, grupie C przypada 
asortyment najtańszy, natomiast w grupie B znajdują się pozostałe pozycje. 

Dzięki przypisaniu całego asortymentu do odpowiednich grup wyróżnić można 
częstotliwość monitorowania ich zapasów, poziom planowania potrzeb, zakupu oraz 
sterowania zapasami. Asortyment z grupy A jest poddawany szczegółowym i wnikliwym 
analizom, pozycje z grupy B są traktowane łagodniej a utrzymywanie towaru z grupy C nawet 
w rocznych zapasach nie zagraża finansom przedsiębiorstwa. 

W magazynowaniu wykorzystywane są wyniki analizy ABC wykonywanej według dwóch 
kryteriów [2, s. 70 – 71]: 
– częstości pobrań, 
– wielkości wydań. 

Analiza ABC według częstości pobrań jest wykorzystywana do rozmieszczania towarów 
w strefie, której realizowana jest kompletacja, lub, z których wydawane są całe jednostki 
ładunkowe [2, s. 70 – 71]. 

Analiza ABC według wielkości wydań pozwala zróżnicować towar pod względem 
wielkości przepływu na wyjściu z magazynu [2, s. 71]. 

Metoda ABC w ujęciu graficznym przedstawia się w następujący sposób (rysunek 2): 
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Rys. 2. Podział asortymentów materiałowych według metody ABC 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [1, s. 493] 

Analizę ABC według obu kryteriów przeprowadza się w dwóch etapach. Każdy etap 
składa się z niezbędnych i następujących po sobie kroków. Otrzymane wyniki można 
przedstawić przy pomocy diagramu Pareto lub poprzez wykreślenie krzywej Lorenza. 

Etap I- zgromadzenie i przetworzenie danych źródłowych na podstawie dokumentów 
wydań z magazynu (kroki 1 i 2 są wspólne dla obu kryteriów) [2, s. 268]: 

1) stworzenie listy wszystkich pozycji asortymentowych, 
2) zebranie danych dotyczących wartości analizowanych cech (odnotowanie każdej 

czynności pobrań wraz z wielkością wydania), 
3) wyznaczenie dla każdego towaru liczby pobrań, 
4) określenie dla każdego towaru wielkości wydań. 
Etap II- podział towarów na grupy ABC według częstości pobrań lub wielkości wydań [2, 

s. 268, 269]:   
1) uszeregowanie wszystkich pozycji asortymentowych malejąco według częstości 

pobrań lub wielkości wydań, 
2) wyznaczenie sumy pobrań lub wielkości wydań, 
3) obliczenie dla każdego towaru procentowego udziału częstości pobrań lub wielkości 

wydań, 
4) obliczenie procentowego udziału częstości pobrań lub wielkości wydań narastająco, 

począwszy od pozycji o największym udziale, 
5) podzielenie asortymentu na grupy ABC według klucza: 

- grupa A towary do 80%, 
- grupa B towary do 95%, 
- grupa C towary powyżej 95% liczby pobrań lub wielkości wydań, 

6) obliczenie udziału pojedynczej pozycji asortymentowej w ogólnej liczbie towarów, 
7) wyznaczenie udziału kolejnych towarów narastająco, 

– grupa A- udział dla ostatniej pozycji asortymentowej z tej grupy, 
– grupa B- udział dla ostatniej pozycji asortymentowej z tej grupy pomniejszony o udział 

grupy A, 
– grupa C- udział pozostały. 

 
 
 

C 

 
B 

A 

80 

     60 

40

 20 

0 

 20 

40

     60 

80 

U
dz

ia
ł %

 w
 

w
ar

to
śc

i z
uż

yc
ia

 
U

dz
ia

ł %
 p

oz
yc

ji 
as

or
ty

m
en

to
w

yc
h 



AUTOBUSY   393 

W pierwszym etapie analizy ABC zbiera się oraz przetwarza wszystkie dane, które 
pochodzą z dokumentacji magazynowej z określonego czasu. W oparciu o dokumenty wydań 
i na bazie danych na ich podstawie przetworzonych tworzy się i uzupełnia tabelę pobrań. 
Tabela zawiera; liczbę porządkową, nazwę towaru, liczbę pobrań, liczbę sztuk, liczbę pozycji 
oraz kolumny o nazwie Dokument WZ (wypełnia się je tylko w przypadku, gdy towar został 
wydany z magazynu). Strzałki pokazują kolejność i kierunek wypełniania tabeli. 

Na potrzeby etapu drugiego tworzona jest kolejna tabela, w której dokonuje się podziału 
towarów na grupy A,B oraz C według kryterium liczby pobrań. Jej wiersze odpowiadają; 
liczbie towarów, pozycjom asortymentowym, liczbie pobrań, udziałowi pobrań (w %), 
poszczególnym grupom, udziałowi towarów (w %). Tak jak w tabeli nr 1 kolejność i kierunek 
wypełniania tabeli pokazują strzałki.  

W etapie pierwszym konieczne jest obliczenie kosztów materiałowych magazynowanego 
asortymentu na podstawie ilości i ich cen jednostkowych. Tak zebrane dane należy 
uszeregować wg wartości zużycia. W drugim etapie obliczamy procentowy i skumulowany 
udział w wartości całkowitej. Na podstawie tych danych dokonuje się klasyfikacji 
materiałowej do poszczególnych grup A, B lub C. 

Tworzenie zapasów dla każdego przedsiębiorstwa zawsze skutkuje zamrożeniem kapitału, 
zatem klasyfikowanie magazynowanego asortymentu jest bardzo pomocne w planowaniu 
ewentualnych oszczędności. Powszechnie do tego celu wykorzystuje się metodę ABC, wg jej 
definicji towary przyporządkowuje się do poszczególnych grup. Do grupy A zaliczamy 
produkty, których wartość stanowi ok. 75%, do grupy B towary o łącznej wartości ok. 20% i 
do grupy C pozostały asortyment, czyli ok. 5%. 

Ze względu na monitoring stanu i tryb uzupełniania zapasów są formułowane następujące 
spostrzeżenia [3, s. 400]: 
– produkty zaliczane do klasy A są najlepszymi kandydatami do ciągłej kontroli stanów, 

zapasy tych surowców powinny być ściśle powiązane z obserwowanym 
zapotrzebowaniem,  

– produkty klasyfikowane w grupie B są dobrymi kandydatami do okresowej kontroli 
stanów, ich zapasy mogą być kształtowane na podstawie obserwacji zmian stanu        w 
magazynie, 

– produkty zaliczane do grupy C mogą być zamawiane według prostych reguł zakupów, 
takich jak: produkty klasy C należy kupować tak, aby wystarczyło go na cztery tygodnie. 
Klasyfikacja przy wykorzystaniu metody ABC odgrywa ważną rolę informacyjną, 

szczególnie istotną podczas produkcji ciągłej. Znaczenie wartości zamrożonego kapitału 
przedsiębiorstwa nabiera jeszcze większej wagi w przypadku produkcji, której cykl jest długi, 
gdyż wiąże się to z możliwością większego zamrożenia środków pieniężnych. Należy zwrócić 
uwagę na to, iż klasyfikacja ABC nie dzieli asortymentu magazynowego na ważny, mniej 
ważny i nie ważny. Analiza ma za zadanie pomóc wyodrębnić towary o dużej wartości 
zużycia lub sprzedaży a co za tym idzie towary o dużej wartości materialnej. Wyniki analizy 
można przedstawić poprzez wykreślenie krzywej Lorenza. 

Krzywa Lorenza - jest to krzywa przedstawiająca graficzne ujęcie wyników analizy ABC. 
Wyznacza się ją poprzez określenie na osi Y skumulowanych wartości zapasów i na osi X 
kolejno procentowej wartości udziału w wartości zapasów. Po oznaczeniu punktów 
odpowiadających na osi Y wartościom skumulowanym należy je połączyć linią tak zwaną 
krzywą Lorenza. Z wykresu jasno odczytujemy kierunek działań naprawczych.  

Metodę ABC można scharakteryzować następująco: 
– Grupa A - zapasy najdroższe stanowiące 10-20% ogólnej masy, ale o udziale 

wartościowym 70- 80% całości, 
– Grupa B - zapasy pośrednie wartościowo, stanowiące ok. 15% wartości, 
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– Grupa C - zapasy najtańsze - 5%, stanowiące do 80% ogólnej masy mające charakter 
masowy, 

– I na tej podstawie budować wnioski do doskonalenia, co też miało miejsce w firmie 
Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. 

3. ANALIZA ABC 
Z uwagi na to że badaniom zostanie poddana bardzo duża ilość pozycji asortymentowych 

(13 429), całość zebrano w jednym arkuszu Exela i dokonano podziału na grupy 
asortymentowe. Na podstawie tych grup asortymentowych przeprowadzono pilotażową 
analizę metodą ABC.  

Analiza ABC i XYZ została sporządzona na podstawie danych z firmy Mercedes - Benz 
Danuta i Ryszard Czach. Do analizy wykorzystano historyczne wyniki sprzedaży za rok 2010. 
Takich działań dotychczas nie prowadzono, stąd też uwzględniano możliwość zmiany tych 
grup w przyszłości. Po uzgodnieniu z kompetentnym pracownikiem firmy podzielono 
asortyment na 24 grupy, które przedstawiono w tabeli 1. Na podstawie tych grup 
asortymentowych przeprowadzono pilotażową analizę metodą ABC.  

Tab. 1. Wykaz grup towarów kupowanych w Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach w 2010 roku 

Lp. Nazwa Symbol Ilość 
Średnia 

cena Wartość 
 1. Akcesoria M1 372 139,09 51 742,80 
 2. Akumulatory M2 126 45,80 4 671,51 
 3. Części blacharskie M3 269 105,17 28 290,32 

 4. 
Części silnika, skrzyni biegów, 
układ wydechowy M4 633 85,94 54 397,95 

 5. Części układów elektrycznych M5 387 198,37 76 767,89 
 6. Części układów hamulcowych M6 527 105,87 58 865,25 
 7. Filtry M7 346 49,55 17 145,50 
 8. Inne M8 1704 6,58 11 217,23 
 9. Klamry, uchwyty M9 521 11,55 6 016,20 

 10. Klipsy zabezpieczenia M10 949 3,61 3 425,78 
 11. Koła  M11 422 145,12 61 242,32 
 12. Materiały pomocnicze M12 844 20,81 17 561,20 
 13. Napędy pasowe M13 114 109,56 10 736,68 
14. Oleje silnikowe M14 523 218,60 119 137,16 

 15. Pierścienie, O-ringi M15 411 4,68 1 922,00 
16. Płyny eksploatacyjne M16 451 53,51 24 134,39 

 17. Przewody M17 221 28,76 6 355,51 
 18. Smary  M18 174 22,42 3 901,29 
 19. Śruby, nakrętki M19 1494 4,90 7 315,47 
 20. Układ napędowy M20 173 98,53 17 045,81 
 21. Uszczelki i uszczelnienia M21 618 10,41 6 430,71 
 22. Wyposażenie M22 635 72,90 52 120,02 

    23. 
Zawieszenie, amortyzatory, układ 
kierowniczy M23 71 385,03 27 337,46 

24 Żarówki M24 1444 4,26 6 150,88 
                 SUMA   13429  673 931,33 

 

Jak łatwo zauważyć już na wstępie grupa M14, czyli „oleje silnikowe” charakteryzuje się 
największym udziałem w wartości sprzedaży. Do głębszej analizy asortymentu wykorzystano 
metodę ABC, której wyniki przedstawiono w tabeli 2 zgodnie z przyjętymi kryteriami ze 
względu na wartość zużycia od największej do najmniejszej.  
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Tab. 2. Lista grup uporządkowana według wartości zużycia. 

Lp. Nazwa Symbol Ilość [szt.] 
in 

Średnia cena 
[zł] cn 

Wartość [zł] wn 

1. Oleje silnikowe M14 523 227,80 119 137,16 

2. Części układów 
elektrycznych M5 387 198,37 76 767,89 

3. Koła M11 422 145,12 61 242,32 

4. Części układów 
hamulcowych M6 527 111,70 58 865,25 

5. Części silnika, skrzyni 
biegów, układ wydechowy M4 633 85,94 54 397,95 

6. Wyposażenie M22 635 82,08 52 120,02 
7. Akcesoria M1 372 139,09 51 742,80 
8. Części blacharskie M3 269 105,17 28 290,32 

9. Zawieszenie, amortyzatory, 
układ kierowniczy M23 71 385,03 27 337,46 

10. Płyny eksploatacyjne M16 451 53,51 24 134,39 
11. Materiały pomocnicze M12 844 20,81 17 561,20 
12. Filtry M7 346 49,55 17 145,50 
13. Układ napędowy M20 173 98,53 17 045,81 
14. Inne M8 1704 6,58 11 217,23 
15. Napędy pasowe M13 114 94,18 10 736,68 
16. Śruby, nakrętki M19 1494 4,90 7 315,47 
17. Uszczelki i uszczelnienia M21 618 10,41 6 430,71 
18. Przewody M17 221 28,76 6 355,51 
19. Żarówki M24 1444 4,26 6 150,88 
20. Klamry, uchwyty M9 521 11,55 6 016,20 
21. Akumulatory M2 126 37,08 4 671,51 
22. Smary M18 174 22,42 3 901,29 
23. Klipsy zabezpieczenia M10 949 3,61 3 425,78 
24. Pierścienie, O-ringi M15 411 4,68 1 922,00 

 SUMA  13429  673 931,33 
 

Uporządkowanie wartości ze względu na ich zużycie wg malejącej wartości oraz 
obliczenie skumulowanego wskaźnika udziału, a także przyjęcie wartości parametrów α- 70% 
i β- 92% pozwoliło wyodrębnić grupy A, B oraz C. Wyniki klasyfikacji przedstawiono          
w tabeli 3.  

Tab. 3. Klasyfikacja grup metodą ABC 

Lp. Nazwa Symbol Ilość [szt.] Średnia 
cena [zł] Wartość [zł] 

Udział 
wartości 
sprz. % 

skumulowany 
wskaźnik 
udziału % 

Grupa 

1. Oleje silnikowe M14 523 227,80 119 137,16 17,68 17,68 A 

 2. 
Części układów 
elektrycznych M5 387 198,37 76 767,89 11,39 29,07 A 

 3. Koła  M11 422 145,12 61 242,32 9,09 38,16 A 

 4. 
Części układów 
hamulcowych M6 527 111,70 58 865,25 8,73 46,89 A 

 5. 

Części silnika, 
skrzyni biegów, 
układ wydechowy M4 633 85,94 54 397,95 8,07 54,96 A 

 6. Wyposażenie M22 635 82,08 52 120,02 7,73 62,70 A 
 7. Akcesoria M1 372 139,09 51 742,80 7,68 70,38 A 
 8. Części blacharskie M3 269 105,17 28 290,32 4,20 74,57 B 

    9. Zawieszenie, M23 71 385,03 27 337,46 4,06 78,63 B 
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amortyzatory, układ 
kierowniczy 

10. Płyny eksploatacyjne M16 451 53,51 24 134,39 3,58 82,21 B 

 11. 
Materiały 
pomocnicze M12 844 20,81 17 561,20 2,61 84,82 B 

 12. Filtry M7 346 49,55 17 145,50 2,54 87,36 B 
 13. Układ napędowy M20 173 98,53 17 045,81 2,53 89,89 B 
 14. Inne M8 1704 6,58 11 217,23 1,66 91,56 B 
 15. Napędy pasowe M13 114 94,18 10 736,68 1,59 93,15 C 
 16. Śruby, nakrętki M19 1494 4,90 7 315,47 1,09 94,23 C 

 17. 
Uszczelki i 
uszczelnienia M21 618 10,41 6 430,71 0,95 95,19 C 

 18. Przewody M17 221 28,76 6 355,51 0,94 96,13 C 
19. Żarówki M24 1444 4,26 6 150,88 0,91 97,04 C 

 20. Klamry, uchwyty M9 521 11,55 6 016,20 0,89 97,94 C 
 21. Akumulatory M2 126 37,08 4 671,51 0,69 98,63 C 
 22. Smary  M18 174 22,42 3 901,29 0,58 99,21 C 

 23. 
Klipsy 
zabezpieczenia M10 949 3,61 3 425,78 0,51 99,72 C 

 24. Pierścienie, O-ringi M15 411 4,68 1 922,00 0,29 100,00 C 
                 SUMA   13429   673 931,33 100,00     
 

Tabela 4 przedstawia klasyfikację ABC dla α- 70 i β- 92, a także zawiera ilościowy oraz 
wartościowy udział w całości. 

Tab. 4. Klasyfikacja ABC dla  α - 70 i β - 92 
Grupa Liczebność grupy [szt.] Udział ilościowy % Wartość [zł] Udział wartościowy % 

A 3499 26,05 474 273,39 70,38 
B 3858 28,73 142 731,91 21,18 
C 6072 45,22 56 926,03 8,44 

 
Udział ilościowy i jakościowy odbiega nieznacznie od wzorcowego (80/20) można więc 

uznać, że analiza została przeprowadzona poprawnie. Graficzną ilustrację analizy przedstawia 
wykres na rysunek 3.  
 

 
Rys. 3. 2. Krzywa Lorenza . 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

A 
BB

CC

Y 

X                26,05%                28,73%                           45,22% 

Y- udział w wartości 
zapasów 
 
X- udział w całości 
zapasów 
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PODSUMOWANIE 
Przeprowadzona w firmie Mercedes - Benz Danuta i Ryszard Czach analiza ABC 

pomogła wyodrębnić, z dochodowego punktu widzenia, strategiczne pozycje asortymentowe, 
które przyporządkowano do grupy A. Grupa A zawiera 3499 z 13429 wszystkich 
kupowanych towarów co stanowi 26,0% ogółu. Należą do niej: 
– oleje silnikowe: 119 137,16 - (17,68%), 
– części układów elektrycznych: 76 767,89 - (11,39%), 
– koła: 61 242,32 - (9,09%), 
– części układów hamulcowych: 58 865,25 - (8,73%), 
– części silnika, skrzyni biegów, układu wydechowego: 54 397,95 - (8,07%), 
– wyposażenie: 52 120,02 - (7,73%), 
– akcesoria: 51 742,80 - (7,68%). 

 Specjalnie dla tej grupy wymagane są precyzyjne zamówienia (ilość, termin, jakość). 
Produkty z tej grupy  mają największą wartość i spory udział w kosztach ogółem, oznacza to 
także zamrożenie dużego kapitału finansowego firmy. Dlatego ważne jest minimalizowanie 
zapasów z tej grupy.  

Grupa B liczy 3858 pozycji asortymentowych, czyli 28,73% całości. Do grupy B należą: 
– części blacharskie: 28 290,32 - (4,20%), 
– zawieszenie, amortyzatory, układ kierowniczy: 27 337,46 - (4,06%), 
– płyny eksploatacyjne: 24 134,39 - (3,58%), 
– materiały pomocnicze: 17 561,20 - (2,61%), 
– filtry: 17 145,50 - (2,54%), 
– układ napędowy: 17 045,81 - (2,53%), 
– inne: 11 217,23 - (1,66%). 

 Są to materiały o średniej wartości.  
W przeciwieństwie do grupy A, Grupa C obejmuje aż 6072 materiałów co daje 45,22% 

pozycji zamawianych towarów jednak charakteryzuje się małą wartością, a należą do niej: 
– napędy pasowe: 10 736,68 - (1,59%), 
– śruby, nakrętki: 7 315,47 - (1,09%), 
– uszczelki i uszczelnienia: 6 430,71 - (0,95%), 
– przewody: 6 355,51 - (0,94%), 
– żarówki: 6 150,88 - (0,91%), 
– klamry, uchwyty: 6 016,20 - (0,89%), 
– akumulatory: 4 671,51 - (0,69%), 
– smary: 3 901,29 - (0,58%), 
– klipsy zabezpieczenia: 3 425,78 - (0,51%), 
– pierścienie, o- ringi: 1922,00 - (0,29%).  

 Po przypisaniu głównej roli grupie A nie należy jednak lekceważyć materiałów z grupy B 
i C, gdyż nawet niewinna uszczelka czy śruba stanowiąca znikomy procent wartości 
niedostarczona na czas może spowodować duże opóźnienie w procesie serwisowania 
pojazdów a co za tym idzie narazić firmę na niemałe koszty. Dlatego też dla towarów z grupy 
B i C powinno się zastosować indywidualną politykę zarządzania zakupami odpowiednią dla 
specyfiki firmy. Dla firmy Mercedes - Benz właściwe wydaje się (szczególnie dla grupy C) 
zamawianie dużych ilości asortymentu, co pozwoli zaoszczędzić czas a także skupić uwagę 
na materiałach z grupy A.  
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IMPROVEMENT OF WAREHOUSE 
MANAGEMENT USING ABC METHOD  

IN MERCEDES - BENZ DANUTA I RYSZARD  
CZACH  SP. Z O.O. 

Abstract 
The paper presents a proposal for improving the supply company Mercedes – Benz  Danuta i 

Ryszard Czach  Sp. z o.o.  The improvements carried out a pilot not used so far in the company ABC 
method. The results were used to make organizational improvements in Mercedes - Benz Danuta         
i Ryszard Czach  Sp. z o.o. They may be inspired similar actions in other companies. 
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