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Ewa KEMPA 

RYZYKO WYST ĘPUJĄCE  
W FUNKCJONOWANIU MAGAZYNU 

WYROBÓW GOTOWYCH 

Streszczenie 
Ryzyko postrzegane jest jako zagroŜenie niezrealizowania jakiegoś celu ustalonego przez 

przedsiębiorstwo. JeŜeli jednym z nich jest efektywne zarządzanie magazynem wyrobów gotowych, to 
naleŜy się liczyć z pewnymi  trudnościami  spowodowanymi dystrybucją produktów. DuŜa konkurencja 
na rynku powoduje coraz większe problemy sprzedaŜowe, a co za tym idzie zalegania wyrobów 
gotowych w magazynach. Taka sytuacja moŜe doprowadzić do zwiększenia kosztów magazynowania i 
pogorszenia ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Artykuł ma na celu pokazanie rynku 
magazynowego w wybranych miejscach Polsce oraz  ryzyka związanego z zarządzaniem magazynem 
wyrobów gotowych.  

1. IDENTYFIKACJA RYZYKA W DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
Obecna sytuacja gospodarcza powoduje, Ŝe na działania konkretnego podmiotu ma wpływ 

zachowanie innych przedsiębiorstw funkcjonujących w jego otoczeniu. W dobie gospodarki 
rynkowej, którą zwykle cechuje duŜa konkurencja, nawet najłatwiejsze decyzje podejmowane 
w przedsiębiorstwie mogą być obarczone sporym ryzykiem niepowodzenia.  

Ryzyko przejawia się najczęściej jako niebezpieczeństwo niezrealizowania wcześniej 
zamierzonego celu, ponadto moŜe być dodatkowo skorelowane z wielkością dochodu, który 
zamierza się osiągać w przyszłości [6, s.186].  

Ryzyko jest nieodzownym elementem prowadzenia kaŜdej działalności gospodarczej, 
gdyŜ czasami oznacza moŜliwość osiągnięcia dochodu niŜszego niŜ zamierzono, ale niekiedy 
ten dochód moŜe być po prostu inny niŜ ten planowany. Dlatego waŜne jest, Ŝeby posiadać 
umiejętność przewidywania ryzyka i właściwego zarządzania nim.   

Zidentyfikowanie i nazwanie ryzyka to jedno, a odpowiednie zarządzanie nim to drugie. 
Nie na wszystkie rodzaje ryzyka ma wpływ przedsiębiorstwo, w którym zostało ono 
zidentyfikowane. Najprościej jest przewidzieć niekompetencje pracowników, brak 
odpowiednich narzędzi do pracy, a takŜe awaryjność „wiekowego” parku maszynowego. 
Trudniej jest przewidzieć nieuczciwość któregoś z partnerów, czy wyeliminować ryzyko 
związane z brakiem popytu na własne wyroby. Są jednak sytuacje, w których 
przedsiębiorstwo nie ma Ŝadnej moŜliwości przewidzenia, czy eliminowania ryzyka, np. jeŜeli 
jest ono związane z kursami walut, notowaniami na GPW, a takŜe konfliktami zbrojnymi.  

Przedsiębiorstwa  w róŜny sposób zarówno rozpoznają ryzyko, jak i próbują nim 
zarządzać. Niektóre organizacje nie posiadając odpowiednich środków zachowują się 
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pasywnie i czekają na to „co przyniesie czas”, inne stale monitorują sytuacje i konsekwentnie 
reagują na negatywne symptomy [Zob. 5, s. 40].  
Świadomość moŜliwości wystąpienia ryzyka powoduje czujność menadŜerów, którzy 

monitorując zagroŜenie swojej organizacji są lepiej przygotowani na ewentualne 
niepowodzenia. Poprzez obserwację rynku, zachowania klientów i konkurentów mają szansę 
nie tylko odpowiednio zidentyfikować pojawiające się ryzyko, ale takŜe odpowiednio nim 
zarządzać, co moŜe ograniczyć koszty działalności przedsiębiorstwa.  

2. ORGANIZACJA PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ I RYZYKO 
PRZECHOWYWANIA WYROBÓW GOTOWYCH 
Magazyn spełnia określone funkcje, które połączone ze sobą tworzą gospodarkę 

magazynową. Składa się na nią konkretna przestrzeń budowlana, zapasy utrzymywane w celu 
zaspokojenia potrzeb odbiorcy oraz wyposaŜenie techniczne do manipulacji towarami. 
Szczególna rola magazynu polega na koordynacji popytu i podaŜy w określonym miejscu i 
czasie, minimalizacji kosztów gromadzenia i utrzymywania zapasów, wspomaganie procesów 
produkcyjnych i działalności marketingowej. Sprawnie funkcjonujący magazyn jest w stanie 
zapewnić ciągły strumień przepływów towarowych, które reagują na zapotrzebowania 
konsumentów. Odpowiednie wykorzystanie przestrzeni magazynowej prowadzi takŜe do 
minimalizacji kosztów utrzymania zapasów, ale sam magazyn wymaga właściwego 
logistycznie rozplanowania przestrzeni i podziału funkcji. 

Wyrób zostaje wyprodukowany w celu sprzedaŜy go klientowi, a nie po to, Ŝeby zalegał w 
magazynie. Często  podmioty specjalnie zwiększają zapasy dystrybucyjne, Ŝeby móc 
realizować szybkie zamówienia. Jednak duŜe zapasy wpływają na wysokie koszty, więc 
naleŜy je stale monitorować. Ponadto istnieje ryzyko, Ŝe wyroby „wyjdą z mody”, skończy się 
ich termin waŜności, albo z innego powodu ich wartość zmaleje. Przedsiębiorstwa często stają 
przed dylematem, czy przechowywać zapasy i ponosić ryzyko związane z wysokimi kosztami 
przechowywania, czy ograniczyć koszty magazynowania do minimum. 

Samo magazynowanie wyrobów gotowych często jest koniecznością. Konkurencja jest 
zbyt wysoka, a rynek tak nasycony, Ŝe wiele przedsiębiorstw nie mogąc sprzedać swoich 
produktów jest zmuszonych je magazynować. Tutaj pojawia się ryzyko związane nie tylko z 
brakiem wykonania planu sprzedaŜy, ale takŜe z większymi kosztami. Ryzyko związane z 
funkcjonowaniem magazynu moŜe wynikać z następujących przyczyn [5, s. 85]: 
1) niewłaściwe warunki przechowywania, np. za niska lub za wysoka temperatura otoczenia, 
2) nieefektywna technika magazynowania, np. niewłaściwe rozmieszczenie towaru, który w 

efekcie zajmuje za duŜo miejsca, 
3) niespełnienie przepisów bhp, np. brak właściwych strojów dla pracowników, 
4) wypadki przy pracy,  
5) niedostosowana infrastruktura, np. stosowanie niewłaściwych jednostek ładunkowych, 
6) awarie maszyn i urządzeń, 
7) nieuczciwość pracowników, np. kradzieŜe i zaniedbania, 
8) zdarzenia losowe, np. poŜar, powódź,  
9) nadmierność zapasów, która moŜe powodować niewłaściwe przechowywanie, lub ich 

przeterminowanie. 
Magazynowanie jest potrzebne, zarówno w sferze zaopatrzenia, jak i dystrybucji, 

poniewaŜ istnieje wiele przyczyn, dla których przechowuje się produkty i z powodu których 
jest ono konieczne w róŜnych fazach procesów logistycznych [2, s.73]: 
1) dzięki magazynowaniu moŜna uniknąć negatywnych skutków wahań w produkcji i 

konsumpcji; 
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2) towary produkowane są zazwyczaj w dłuŜszych seriach, na skutek czego ich podaŜ bywa 
większa niŜ popyt. Czasem jednak zapotrzebowanie na dany produkt gwałtownie rośnie a 
wówczas zapasy są niezbędne; 

3) dzięki magazynowaniu moŜna zmniejszyć skutki zakłóceń w produkcji i dostawach, jak 
równieŜ reagować na nieoczekiwane zmiany w sprzedaŜy; 

4) przedsiębiorstwo powinno dysponować pełnym asortymentem wyrobów, aby pobudzać u 
klientów chęć zakupu.  
Wiele czynności w magazynie trudno byłoby przeprowadzić, gdyby nie magazynier, który 

ma za zadanie organizowanie i wykonywanie pracy magazynowej oraz utrzymanie 
właściwych warunków podczas przechowywania danego towaru przy uŜyciu odpowiednich 
narzędzi. Jednym z istotniejszych elementów jest wyznaczenie właściwego miejsca dla 
danego wyrobu, co wymaga uwzględnienia następujących czynników [1, s.37-38]:  
1) maksymalne wykorzystaniu powierzchni i przestrzeni w magazynie dzięki wyposaŜeniu 

technicznemu , 
2) przestrzeganie ustalonych reguł składowania zapasów według rodzaju, wymiaru czy teŜ 

innych stosowanych kryteriów, 
3) zapewnienie właściwych warunków, które umoŜliwiają przeprowadzenie konserwacji 

towaru, polegającej na: oczyszczeniu, wietrzeniu, dezynfekcji, 
4) niedopuszczanie do szkodliwego wpływu niektórych materiałów na siebie  

i otoczenie, co moŜe wynikać z ich właściwości fizyko-chemicznych, 
5) stworzenie warunków, które chronią magazynowany towar przed zniszczeniem czy teŜ 

utratą posiadanych właściwości, 
6) przestrzeganie stosownych zasad BHP.  

Zapas, który jest składowany w magazynie powinien być odpowiednio przechowywany, a 
do tego są potrzebne nie tylko właściwe warunki, ale takŜe odpowiednio przeszkoleni 
pracownicy. JeŜeli zostaną spełnione te warunki to w duŜym stopniu eliminuje się ryzyko 
uszkodzenia składowanego ładunku. 

3. WYBÓR FORMY MAGAZYNOWANIA 
Magazyny nie zawsze znajdują się w pobliŜu głównej siedziby przedsiębiorstwa, czasem 

są wynajmowane od deweloperów w innych częściach kraju. Cena za wynajem 1 m2 jest 
uzaleŜniona m.in. od rodzaju magazynu, lokalizacji oraz czasu wynajęcia.  

Organizując niezbędną powierzchnię magazynową przedsiębiorstwo staje przed dwiema 
podstawowymi moŜliwościami, tj. pozyskanie danych obiektów na własność lub skorzystanie 
z usług magazynów obcych. Decyzja o wyborze jednej z nich lub odpowiedniej kombinacji 
łączącej obie moŜliwości, jest jedną z podstawowych decyzji w gospodarce magazynowej. Do 
pewnego typu magazynowania doskonale nadają się magazyny własne, podczas gdy w innych 
przypadkach lepsze są obiekty obce. Magazynowanie własne pociąga za sobą kolejne decyzje 
dotyczące sposobu zaprojektowania i rozplanowania przestrzeni magazynowej, w sposób 
pozwalający najbardziej efektywnie wykorzystać dany obiekt. 

Organizacja procesu  magazynowanie moŜe być realizowane we własnym zakresie, lub 
zlecana na zewnątrz. Dopuszcza się równieŜ rozwiązanie mieszane, czyli częściowe 
wykorzystanie magazynów własnych, a częściowo obcych, a takŜe samodzielną realizację 
magazynowania w  budynkach obcych. MoŜna wyróŜnić następujące formy organizacji 
magazynowania [4, s. 53-54]: 
1. posiadanie własnego magazynu, co wymaga wielu inwestycji i ponoszenie kosztów 

utrzymania całego obiektu. Ponadto nie moŜna zmienić jego lokalizacji co jest dość 
istotne w dobie kryzysu, kiedy organizacje często zmieniają profil swojej działalności, 
przenoszą ją w inne miejsce, albo po prostu ograniczają poziom zapasów. Jednak 
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efektywne wykorzystanie własnego obiektu moŜe spowodować niskie koszty 
przechowywania zapasów, 

2. wykorzystanie zasobów zewnętrznych co moŜe się odbyć poprzez: 
– wynajem powierzchni magazynowej, czyli jego całości, lub części w odpowiedniej 

lokalizacji i na odpowiedni czas. Najemca ponosi wszystkie koszty utrzymania obiektu 
niezaleŜnie od skali realizowanych działań magazynowych. Główną zaletą jest 
moŜliwość zmiany miejsca magazynu, 

– zakup usług magazynowych od wyspecjalizowanych firm deweloperskich lub 
logistycznych typu 3PL lub 4PL, którzy oprócz typowych usług magazynowych 
świadczą równieŜ usługi dodatkowe, np. etykietowanie towaru, czy pobierania 
naleŜności od klienta. Klient nie ponosi kosztów związanych z inwestycjami, ale płaci 
za magazynowanie, obsługę towaru w takiej ilości, jaką zlecił operatorowi i za taki 
czas, w którym towar zostaje u operatora. Opłata jest uzaleŜniona od 1m2 
wynajmowanej powierzchni w danej jednostce czasu. Zakup usług magazynowych nie 
jest tani, ale duŜo wygodniejszy niŜ posiadanie własnego magazynu, gdyŜ oprócz 
kosztów inwestycji odpadają równieŜ wszystkie działania organizacyjne związane z 
obsługą obiektu. 

Przed wyborem formy magazynowania powinno się oszacować nakłady inwestycyjne i 
stopę zwrotu, związane z budową lub eksploatacją własnego magazynu, lub dokonać wyboru 
pomiędzy wynajmem powierzchni magazynowej, a zakupem usług magazynowych. Jako 
kryterium wyboru naleŜy brać przede wszystkim zdolności organizacyjne firmy 
magazynującej, ale takŜe cenę usługi, która zaleŜy od wielu czynników. MoŜe to być 
wielkość podmiotu, rodzaj oferowanej infrastruktury magazynowej, termin i jakość 
świadczonej usługi, zakres gwarancji oraz poziom ryzyka[4, s.54]. 

Jak wyglądał rynek magazynowy w 2011 r. na przykładzie wybranych miejsc w Polsce 
pokazano w tab. 1. 

Tab. 1. Rynek magazynowy w wybranych regionach w Polsce w 2011 r. 
 Rynek 

warszawski 
Rynek 

Górnego 
Śląska 

Poznań Wrocław 

Istniejące zasoby 
[tys. m2] 

2.630,00 1.386,00 946,00 649,00 

Zasoby w 
budowie [tys. m2] 

96,00 47,00 64,00 63,00 

Wskaźnik 
pustostanów [%] 

17,3 7,8 3,9 9,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, s. 17-19] 

Jak widać w powyŜszej tabeli zdecydowanie największe zasoby magazynowe znajdują się 
w Warszawie i tam  jest budowanych najwięcej nowych obiektów, co moŜe świadczyć o 
duŜym popycie.  W Warszawie jednak znajduje się równieŜ najwyŜszy wskaźnik 
pustostanów, bo wynoszący 17,3%. Na Górnym Śląsku istniejące zasoby są o połowę 
mniejsze od warszawskich, równieŜ zasoby w budowie są najniŜsze  spośród wszystkich 
badanych miejsc. RównieŜ w Poznaniu i Wrocławiu deweloperzy powiększają istniejące 
zasoby, a w tym pierwszym  w 2011 r. odnotowano niski wskaźnik pustostanów, bo 
wynoszący tylko 3,9%. Taka sytuacja moŜe świadczyć o tym, Ŝe przedsiębiorstwa coraz 
chętniej korzystają z wynajmowanych powierzchni magazynowych, jednak deweloperzy 
najchętniej inwestują w rynek warszawski, uznając, Ŝe ten rynek jest najbardziej chłonny, a 
jeŜeli pojawiają się kłopoty z wynajmem, to mogą być tylko przejściowe. 



JeŜeli jednak przedsiębiorstwo posiada własny magazyn, to powinno si
jego funkcjonowania. Wiele z nich to koszty stałe, które nie s
wykorzystania powierzchni magazynowej. 

Badane przedsiębiorstwo zajmuje si
kosmetycznego. Produkcja odbywa si
przedsiębiorstwo posiada magazyn własny o powierzchni około 3000 m
piętrzone do wysokości 3m. Dokonano zestawienia podstawowych wydatków zwi
utrzymaniem magazynu w 2010 r. Wydatki podzielono na trzy podstawowe cz
1. związane z obsługą magazynu, do których zalicza si

pracownikami (wynagrodzenia, odzie
materiały biurowe, usługi napraw i konserwacji oraz usługi informatyczne i 
telekomunikacyjne. 

2. związane z utrzymaniem magazynu , do których zalicza si
elektrycznej i cieplnej, prace remontowe, pr
usługi konserwacyjne i sprzą

3. związane ze stosowaniem jednostek sprz
amortyzacja, paliwo, ogumienie, cz
eksploatacyjne. 
Produkcja odbywa się na zamówienie, dlatego cz

przestrzeni magazynowej, co mo
Jak wyglądały wydatki magazynowe w 2010

Rys. 1 Struktura podstawowych wydatków magazynowych w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badanego przedsi

Jak widać na powyŜszym wykresie zdecydowanie najwi
w skład której wchodzą m.in. wydatki zwi
utrzymanie magazynu i jednostek sprz
małe ryzyko przeterminowania, b
poziom kosztów stałych powoduje, 
całego magazynu powinno stara
koszty obsługi magazynu i zmniejszy ryzyko braku rentowno
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kosmetycznego. Produkcja odbywa się w małej miejscowości w woj. łódzkim, 

biorstwo posiada magazyn własny o powierzchni około 3000 m
Dokonano zestawienia podstawowych wydatków zwi
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materiały biurowe, usługi napraw i konserwacji oraz usługi informatyczne i 
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amortyzacja, paliwo, ogumienie, części zamienne, badania techniczne, prace remontowe i 

ę na zamówienie, dlatego często istnieje ryzyko powstania pustej 
przestrzeni magazynowej, co moŜe prowadzić do wzrostu kosztów magazynowych.

dały wydatki magazynowe w 2010 r. pokazano na rys. 1. 

Struktura podstawowych wydatków magazynowych w 2010 r. 

ródło: opracowanie własne na podstawie danych z badanego przedsiębiorstwa 

szym wykresie zdecydowanie najwięcej kosztuje obsługa magazynu 
ą m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami, a nieco mniej 

utrzymanie magazynu i jednostek sprzętowych. Ze względu na specyfikę
małe ryzyko przeterminowania, bądź uszkodzenia któregoś produktu. Stosunkowo wysoki 

tałych powoduje, Ŝe jeŜeli przedsiębiorstwo nie ma potrzeby wykorzystania 
całego magazynu powinno starać się wynająć jakąś jego część, co pozwoli mu ograniczy
koszty obsługi magazynu i zmniejszy ryzyko braku rentowności magazynowej. 

Obsługa magazynu

Utrzymanie magazynu

Utrzymanie i eksploatacja 

jednostek sprzętowych
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PODSUMOWANIE 
Magazynowania wyrobów gotowych często jest związane z ryzykiem, poniewaŜ nie 

zawsze moŜna przewidzieć czas, w którym będzie się ono odbywało. JeŜeli produkt nie został 
sprzedany, to obniŜenie jego ceny moŜe spowodować, Ŝe znajdzie on swojego nabywcę, lub 
wyląduje w magazynie na długi okres czasu. Chyba, Ŝe jest to wyrób z konkretnym terminem 
waŜności, albo ulegający trendom mody, wtedy zbyt długie magazynowanie stanowi ryzyko 
nie znalezienia odbiorcy w ogóle.  

W artykule pokazano sposoby pozyskiwania powierzchni magazynowej i ryzyko związane 
z eksploatacją kaŜdego ze nich. Dokonano analizy istniejących zasobów magazynowych w 
wybranych miejscach w Polsce oraz pokazano, Ŝe popyt na wynajmowaną powierzchnię 
magazynową wciąŜ rośnie. Korzystają z niej jednak głównie nowe podmioty, które nie chcą 
inwestować w infrastrukturę magazynową i ponosić ryzyka związanego z ich eksploatacją. 
Natomiast w innej sytuacji są przedsiębiorstwa, które posiadają infrastrukturę magazynową. 
Nie płacą wysokich czynszów za wynajęcie magazynu, ale ponoszą pozostałe ryzyko 
związane z magazynowaniem wyrobów gotowych.  
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THE RISK OCCURRING IN THE OPERATION 
OF THE FINISHED PRODUCTS WAREHOUSE 

Abstract 
The risk is seen as a threat to a non-established by the company. If one of them is effective 

inventory management of finished products, it is to be expected with certain difficulties due to the 
distribution of products. A lot of competition on the market causes increasing sales problems, and 
hence the deposition of finished products in stock. Such a situation may lead to an increase in storage 
costs and a deterioration in the overall financial health of the company. The article is intended to 
show the warehouse market in selected locations around Poland and the risks associated with the 
management of the finished products warehouse.  
 
Autorzy: 
dr inŜ. Ewa Kempa – Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra 
Zarządzania Przedsiębiorstwem  


