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METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI 

Streszczenie 
Artykuł porusza zagadnienia wpływu internetu na rozwój magazynu oraz ma na celu ukazanie 

próby przeanalizowania systemu zarządzania zapasami. 

WSTĘP 
XXI wiek to era internetu i powstawania nowych technologii czy systemów 

magazynowych. Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej oraz kolejności 
pobrań towaru, a także informacje o przyjmowanych i wydawanych towarach składają się 
zazwyczaj na olbrzymi przepływ danych, z którymi bez specjalistycznego narzędzia 
informatycznego nie sposób sobie poradzić. Pracę magazyniera usprawnia np. stosowanie 
robotów i optymalne wykorzystanie czytników kodów kreskowych. Specjalistyczne terminale 
umożliwiają magazynierowi pracę poza biurem, pozwalając np. poprzez terminal podręczny 
znajdujący się przy towarze sprawdzić jego ilość w magazynie. Umożliwiają też przesłanie 
specyfikacji realizowanej przesyłki oraz ustalenie, jak umieścić w magazynie 
wyspecyfikowane towary. To, co dziesięć lat temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj nie 
stanowi już bariery dla nikogo. Platformy elektroniczne funkcjonujące w środowisku 
internetu stają się normalnym miejscem, w którym firmy kontaktują się, wymieniają dane 
i informacje, zawierają i realizują transakcje. Dzięki temu możliwe stało się budowanie nawet 
bardzo specyficznych i dotąd niemożliwych do realizacji systemów logistycznych. 

1. INTERNET JAKO MEDIUM KOMUNIKACYJNE 
WYKORZYSTYWANE W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ 
Internet jest nowym medium komunikacyjnym o dużych możliwościach wymiany 

informacji, wpływając na przekształcanie gospodarki i biznesu w elektroniczną gospodarkę 
i elektroniczny biznes. Podstawowe cechy odróżniające elektroniczny biznes od biznesu 
tradycyjnego to:  
– globalizacja - odległość geograficzna klientów i partnerów biznesowych przestała mieć 

istotne znaczenie; 
– 7 x 24 - czas prowadzenia biznesu został wydłużony do 24 godzin na dobę i 7 dni 

w tygodniu; 
– redukcja kosztów - stosując technologie elektronicznego biznesu i wykorzystując internet, 

jako medium komunikacyjne, osiągawszy wysoką szybkość w transakcjach i ich realizacji; 
– duża szybkość przepływu i wymiany informacji, daje możliwość realizacji akcji i operacji 

biznesowych w czasie rzeczywistym; 
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– masowa personalizacja obsługi to możliwość zaoferowania zindywidualizowanej usługi 
dostosowanej do szczegółowych wymagań i oczekiwań każdego klienta. 
Transakcje e-biznesowe w sferze zarządzania łańcuchem dostaw dotyczą przepływów 

informacji, produktów i funduszy. Firmy wchodzące w sferę e- biznesu mogą realizować 
poprzez Internet wszystkie lub jedynie niektóre z poniższych transakcji związanych 
z zarządzaniem łańcuchem dostaw: 
– zapewnienie informacji w łańcuchu dostaw, 
– negocjowanie cen i kontraktów z klientami i dostawcami,  
– stworzenie klientom możliwości składania zamówień, 
– stworzenie klientom możliwości monitorowania realizacji zamówień, 
– realizacja zamówień i dostawa, 
– odbiór płatności od klientów. [5] 

Internet może być, zatem wykorzystany w praktycznie wszystkich sferach łańcucha 
wartości i przyczynić się do lepszego zarządzania aktywami, relacjami z partnerami i obsługą 
klienta w łańcuchu dostaw, wywierając tym samym ogromny wpływ na jego 
konkurencyjność. Zastosowanie Internetu w kanałach zbytu przedsiębiorstw dało firmom 
wiele wymiernych korzyści. Pojawiły się nowe sposoby zwiększenia lojalności klientów. 
Nowy kanał bezpośredniej komunikacji z klientem umożliwił takie zindywidualizowanie 
kontraktów, które nie było możliwe w stosowanych poprzednio kanałach zbytu. 
Kanał dystrybucji to łańcuch kolejnych ogniw (instytucji i osób), które uczestniczą 
w realizacji przepływu jednego lub większej liczby strumieni (informacji, promocję, 
negocjacje, zamówienia, finansowe przepływy) związanych z działalnością marketingową. 
Zarówno w tradycyjnych, jak i w elektronicznych kanałach drogi przepływu poszczególnych 
strumieni są zróżnicowane i realizowane przez różne wyspecjalizowane podmioty 
gospodarcze. Podział funkcji pomiędzy uczestnikami w kanale w głównej mierze decyduje 
o jego wydajności i skuteczności. Ta alokacja przepływów między przedsiębiorstwa, które 
najlepiej i najefektywniej je wykonają, wynika również z tendencji do skupiania się firm na 
podstawowej działalności i zlecania na zewnątrz wielu innych czynności. [7] 

Internet może też posłużyć do tworzenia nowoczesnej technologii, chodzi o wdrożenie do 
codziennej praktyki techniki informatycznej, która umożliwia automatyczną identyfikacje 
i elektroniczną wymianę danych. Dąży się do stworzenia warunków do handlu 
elektronicznego, na który składają się: 
– standaryzacja znakowania produktów, opakowań zbiorczych, opakowań transportowych, 

miejsc lokalizacji, partnerów oraz ich automatyczna identyfikacja w każdym miejscu 
łańcucha dostaw za pomocą kodów kreskowych czy technologii RFID (ang. Radio 
frequency identification), [4] 

– elektroniczna wymiana danych (EDI), która eliminuje papierowy obieg dokumentów 
towarzyszących transakcjom handlowym pomiędzy wszystkimi partnerami, 

– komputeryzację i informatyzację punktów sprzedaży (POS), zintegrowane systemy 
informatyczne klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów 
Przedsiębiorstwa), 

– elektroniczny transfer funduszy (elektroniczne przelewy między bankami). 
– hurtownia danych (Data Warehousing): jeden z kluczowych czynników zdolności do 

podnoszenia efektywności w projektach podażowych i popytowych. [5] 
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Rys.1. Proces działania technologii RFID 

Źródło: [9] 

2. SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI 
2.1. Zapasy i ich struktura 

Procesom logistycznym, przebiegającym zarówno w przedsiębiorstwach, jak i między 
nimi, nieustannie towarzyszy tworzenie zapasów. Zapasy powstają na skutek czasowego 
wstrzymania strumienia dóbr lub na styku strumieni dóbr płynących z różną intensywnością. 
Zapasy tworzy się po to, aby wyrównać różnicę w intensywności przepływów strumieni dóbr. 
Celem tworzenia zapasów jest przede wszystkim: 
– zapewnienie dostępności dóbr w momencie wystąpienia na nie popytu; zabezpieczenie 

przed losowymi wahaniami popytu niezależnego i potrzeb materiałowych 
w przedsiębiorstwie;  

– ochrona przed nieoczekiwanymi zmianami czasu realizacji zamówienia; zabezpieczenie 
przed wzrostem cen;  

– uzyskanie niższych cen ze względu na większą skalę zakupów;  
– niższe koszty transportu ze względu na większą skalę zakupów;  
– konieczność zakupu towarów sezonowych;  
– konieczność sezonowania niektórych materiałów z przyczyn technologicznych.  

Na poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwie mają wpływ m.in. następujące 
czynniki:  
– skala produkcji i jej rytmiczność;  
– częstotliwość dostaw i wielkość jednorazowej dostawy materiałów;  
– różnice w kosztach transportu dużych i małych partii dostaw oraz koszty składowania;  
– długość okresu przygotowania materiałów do produkcji;  
– stopień rozbudowy oferty asortymentowej;  
– rozwój technologii informatycznych;  
– rozwój rynku usług transportowych;  
– stosowane metody planowania i zarządzania zapasami.  

Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji zapasów. Dla celów niniejszego opracowania 
skoncentrowano się na kryterium rodzaju zapasów. Zgodnie z nim rozróżnia się zapasy 
materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych. [2] 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym zapasy w układzie rodzajowym wiążą się 
z następującymi podsystemami logistycznymi:  
– zapasy materiałów z podsystemem logistyki zaopatrywania;  
– zapasy produkcji w toku z podsystemem logistyki produkcji;  
– zapasy wyrobów gotowych z podsystemem dystrybucji.  

W zależności od rodzaju zapasów wykorzystuje się inne metody zarządzania nimi. 
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Czynnikami bezpośrednio wpływającymi na dobór metod zarządzania są:  
1. W odniesieniu do zapasów materiałowych:  

– struktura asortymentowa używanych materiałów;  
– częstotliwość dostaw i czasy realizacji zamówień (tzn. czas upływający pomiędzy 

stwierdzeniem konieczności zamówienia a nadejściem i odbiorem dostawy);  
– rodzaj strumieni zużycia materiałów (ciągle, sporadyczne, zmienne); 
– warunki magazynowania. 

2. W odniesieniu do zapasów produkcji w toku:  
– struktura i długość cyklu produkcyjnego;  
– rodzaj i konstrukcyjno-technologiczna struktura wyrobów;  
– organizacja procesu produkcyjnego. 

3. W odniesieniu do zapasów wyrobów gotowych:  
– organizacja i struktura kanałów dystrybucji;  
– struktura asortymentowa wytwarzanych wyrobów.  
Podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania poziomu zapasów w sferze 

zaopatrywania polega na rozwiązywaniu następujących wzajemnie ze sobą powiązanych 
problemów:  
– które dobra fizyczne mają być magazynowane; 
– jaka ilość dóbr ma być magazynowana;  
– jaką ilość dóbr należy zamówić w celu uzupełnienia zapasów magazynowych;  
– kiedy należy składać zamówienie w celu uzupełnienia zapasu magazynowego. 

Rozwiązanie pierwszego problemu pozwala podjąć decyzję, czy utrzymywać zapasy 
wszystkich materiałów, czy też tylko wybranych dóbr. [1] 

W przedsiębiorstwach przemysłowych, a zwłaszcza przemysłu elektromaszynowego 
liczba pozycji asortymentowych zaopatrzenia sięga tysięcy i dziesiątków tysięcy pozycji. 
Ze względu na ograniczony potencjał sfery zaopatrywania te materiały, które mają największe 
znaczenie dla przedsiębiorstwa należy traktować ze szczególną uwagą i starannością. 
Natomiast w stosunku do materiałów o mniejszym i małym znaczeniu realizacja dostaw może 
odbywać się w sposób mniej lub bardziej rutynowy.  

Największe znaczenie dla przedsiębiorstwa mogą mieć zapasy materiałów:  
– absolutnie niezbędne do produkcji;  
– krytycznym znaczeniu dla utrzymania produkcji;  
– krótkim okresie przechowywania;  
– długim czasie dostawy (okres między złożeniem zamówienia a dostawą);  
– podatne na kradzież;  
– charakteryzujące się dużymi gabarytami lub dużą masą. 

2.2. Sterowanie zapasami 
Metody tworzenia zapasów są jednym z najważniejszych zadań dla przedsiębiorstw 

przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich polega na tym, że nagromadzenie zapasów 
to nic innego, jak zamrażanie kapitału obrotowego. Okazuje się przecież, iż mimo zmian 
w polityce tworzenia i obsługi zapasów, koszty zapasów wynoszą nadal 20% kosztów 
fizycznej dystrybucji. Drugi powód optymalizacji poziomu zapasów wiąże się bezpośrednio 
z istotą obsługi klienta. Dlatego racjonalne tworzenie zapasów winno z jednej strony 
skutkować polepszeniem obsługi klienta, z drugiej zaś redukcją kosztów magazynowania 
i obsługi zapasów. [2] Te przeciwstawne w gruncie rzeczy cele sprowadzają się do tego, że 
wyższy poziom obsługi klienta równa się zwiększeniu kosztów obsługi zapasów. Jeżeli 
mówimy o sterowaniu przepływami w przedsiębiorstwie, to nie należy tego utożsamiać 
jedynie z ruchem, przemieszczaniem i transportem, lecz trzeba też mieć na uwadze 
zagadnienie kształtowania zapasów.  
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Pojęcie przepływów w logistyce ma szerokie, znaczenie obejmujące wiele czynności, 
takich jak pakowanie, załadunek, przemieszczanie, rozładunek, konsolidacja, dekonsolidacja, 
ważenie czy znakowanie, jednak przez cały łańcuch tych działań przewija się składowanie. 
Oprócz wiedzy na temat metod odnoszących się do przemieszczania (just-in-time, kanban 
i wiele innych) konieczna jest także znajomość sposobów sterowania zapasami. Mimo 
stosowania różnych koncepcji i technik mających na celu wyeliminowanie zapasów, 
większość przedsiębiorstw ciągle musi je utrzymywać. W związku z tym, że utrzymywanie 
zapasów wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, problematyka sterowania zapasami 
staje się wyzwaniem dla menedżerów. Trzeba, bowiem umieć znaleźć odpowiedź na wiele 
pytań dotyczących miejsc utrzymywania zapasów, pozycji asortymentowych dostępnych 
w tych miejscach, wielkości zamówień, czasu składania zamówienia, wielkości zapasu, 
bezpieczeństwa itp. Dodatkowo należy brać pod uwagę warunki, w jakich firma działa, 
założenia, jakie przyjęła, oraz kwestie związane z wymaganym poziomem obsługi klienta. 
Wszystko to sprawia, że podjęcie decyzji o wyborze określonego rozwiązania w zakresie 
kształtowania zapasów jest bardzo trudne. Nic więc dziwnego, że zaczęto poszukiwać metod 
umożliwiających znalezienie właściwego rozwiązania w tym zakresie.  

Pierwsze próby w dziedzinie metodyki zarządzania zapasami podjęto już blisko 100 lat 
temu. W roku 1915 F.W. Harris opracował wzór na obliczenie optymalnej partii zakupu. 
Wzór ten został następnie rozpropagowany przez R.H. Wilsona i jest stosowany, jako formuła 
Wilsona. Obecnie znanych jest wiele metod sterowania zapasami, z czego dwie, nazywane 
metodami klasycznymi, mają najwięcej zwolenników wśród praktyków. [2] Należą do nich:  
– metoda stałego okresu zamawiania, znana też, jako model stałego cyklu zamawiania lub 

model poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania (ROC - re-order cycle) 
– metoda stałej wielkości zamówienia, nazywana też modelem poziomu zamawiania (ROP - 

re-order point) 

Tab. 1. Funkcjonalny podział zapasów 
Rodzaj zapasu Funkcje zapasu 

Zapas bieżący nazywany cyklicznym; zapas, który firma zużywa w toku normalnej produkcji 
i odtwarza w rutynowym procesie zamawiania 

Zapas w produkcji zwany produkcja w toku; są to materiały i półprodukty w sferze wytwarzania oraz 
zapasy w drodze 

Zapas sezonowy tworzony dla zaspokojenia popytu w całym roku, a wytwarzany sezonowo (produkty 
rolne, owoce) 

Zapas 
bezpieczeństwa 

zapobiegający awaryjnym przestojom w produkcji; jest buforem dla opóźnień 
dostaw i realizacji zamówień 

Zapas promocyjny utrzymywany w trakcie promocji marketingowej i budowany przed terminem 
promocji 

Zapas spekulacyjny tworzony w oczekiwaniu na zwyżki cen, zmiany kursów walutowych czy społeczno-
polityczne 

Zapas martwy określany, jako zbędny lub nadmierny; nic przedstawia wartości dla firmy, która 
musi pozbyć się takiego zapasu 

Źródło: Opracowanie własne 

2.3. Metoda ABC i XYZ 
Metody tworzenia i zarządzania zapasami to jeden z najważniejszych obszarów 

podejmowania decyzji strategicznych w firmie. Narzędzia sterowania zapasami używane 
w zarządzaniu zapasami są wykorzystywane w bieżącej działalności gospodarczej firmy. 
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Narzędzia te winny umożliwić wielokryteriowe podejście do oceny zarządzania zapasami. 
Chodzi zarówno oto, aby nie tylko uwzględnić wpływ kosztów zapasu na zyskowność 
przedsiębiorstwa, ale także przewidywać skutki decyzji, co do wpływu danego poziomu 
zapasów na poziom obsługi klienta. Dlatego celem zarządzania zapasami jest, najogólniej 
mówiąc, zdolność do wrażliwego reagowania firmy na zmiany popytu, przy jednoczesnym 
ograniczeniu utrzymywania nadmiernych zapasów. Jak wiadomo, narzędzia sterowania 
zapasami służą do tego, aby umiejętnie wyznaczyć punkt ponawiania zamówień, czas 
odtworzenia zapasów. [1] 

Jedną z takich metod jest metoda ABC i komplementarna do niej XYZ. Metoda ABC, 
polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, 
że w przedsiębiorstwie są zapasy, które ilościowo stanowią duży udział w zapasach ogółem, 
lecz mały pod względem wartościowym. I odwrotnie: są też takie zapasy, których udział 
wartościowy jest duży, a mały ilościowo. Analiza XYZ jest uzupełnieniem metody ABC, 
w której zapasy rozpatruje się z punktu widzenia regularności zapotrzebowania i dokładności 
prognozowania. 

Grupa A – zapasy „cenne” (vital few), stanowiące 5-20% liczebności asortymentowej 
zapasów, ale mający znaczny udział w wartości, sięgający 75-80%; grupę tę, o wysokiej 
wartości i dużym udziale w kosztach materiałowych ogółem, należ traktować ze szczególną 
uwagą w zakresie: 
– analizy rynkowej, cenowej i struktury kosztów, 
– szczegółowego przygotowania zamówień handlowych, 
– precyzyjnych procedur dysponowania w przedsiębiorstwie, 
– właściwego zarządzania poziomami zapasów, 
– precyzyjnego ustalania poziomów zapasów bezpieczeństwa. 

Grupa B – zapasy mające udział w wysokości 15-20% zarówno w liczebności 
asortymentowej, jak i ich wartości. 

Grupa C – zapasy o charakterze masowym (trivial many), mające największy udział 
w liczebności asortymentowej (60-80%) i bardzo niski udział w wartości (około 5%). 

Jak dowodzą liczne badania, surowce i materiały z grupy A, najbardziej rzutujące na 
wartość łącznego zużycia, stanowią niezbyt liczny zbiór pozycji. Proporcje te układają się 
mniej więcej w taki sposób, iż około 20% pozycji obejmuje aż 80% wartości zużycia, dlatego 
metoda ABC nosi również nazwy „80/20” lub Pareto (włoski ekonomista). W odniesieniu do 
tej właśnie grupy racjonalne przesłanki wskazują na celowość zastosowania ostrego reżimu 
przy ich zamawianiu. W stosunku do pozostałych materiałów, zwłaszcza grupy C, można 
sobie pozwolić na liberalniejsze zasady zamawiania i tworzenia zapasów. [5] Wyniki 
podziału przy wykorzystaniu metody ABC można przedstawić w formie tabeli ułatwia to 
późniejsze graficzne zilustrowanie wyników w postaci tzw. Krzywej Lorenza. Na osi X 
umieszczono wyrażoną w procentach liczbę pozycji towarowych, natomiast na osi Y 
umieszczamy odpowiadający im narastający procentowy udział wielkość produkcji, 
zapotrzebowania lub sprzedaży odniesiony do ich całkowitej wartości. [3] Przedstawia to 
rysunek 2. 
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Rys. 2. Wizualizacja wyników analizy ABC za pomocą krzywej Lorenza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

W metodzie ABC kładzie się nacisk na asortymenty o podstawowym znaczeniu dla 
produkcji. Możliwość stosowania metody ABC zachodzi w szczególności w przypadku 
wyznaczania miejsc składowania różnego rodzaju przedmiotów (produktów, półfabrykatów, 
części itp.) w magazynach hurtowych, handlowych, w układzie horyzontalnym (poziomym) 
i wertykalnym (pionowym). 

Co się tyczy rozmieszczenia horyzontalnego, to decydującym czynnikiem jest 
częstotliwość zamówień w danym okresie. Przedmioty najczęściej zamawiane powinny być 
zlokalizowane możliwie blisko punktu wydawania lub pakowania, gdyż wtedy suma 
czynności manipulacyjno-transportowych ulega minimalizacji. W konsekwencji maleje 
pracochłonność tych czynności, co jest równoznaczne ze wzrostem efektywności 
funkcjonowania magazynu. 

W odniesieniu do rozmieszczenia wertykalnego, na plan pierwszy wysuwa się liczba 
przedmiotów zamawianych w danym okresie. Przedmioty zamawiane w największych 
ilościach powinny być składowane w obszarze normalnego zasięgu ruchów pracownika 
magazynowego. Miejsce składowania w regale półkowym, wymagające od pracownika 
pochylenia się lub sięgnięcia w górę, winno być zarezerwowane dla przedmiotów 
zamawianych w mniejszych ilościach. Podejmowanie przez pracownika magazynowego 
przedmiotów z miejsc trudniej dostępnych wymaga zwiększonego wydatku energetycznego 
i jest na ogół niekorzystne z punktu widzenia ergonomicznego. 

Specjalną odmianę metody ABC stanowi metoda XYZ. Jeżeli analizuje się zużycie 
poszczególnych materiałów przedsiębiorstwie przez dłuższy czas, to można stwierdzić, że 
występują materiały, których zapotrzebowanie kształtuje się na pewnym stałym poziomie, 
a także takie, których zapotrzebowanie podlega określonym wahaniom oraz wykorzystywane 
są też materiały potrzebne nieregularnie. [6] Przy stosowaniu metody XYZ poszczególne 
rodzaje materiałów zostają podzielone na podstawie regularności zapotrzebowania na nie na 
trzy grupy: 
– grupa X, składająca się z materiałów, które charakteryzuje regularne zapotrzebowanie 

(przy założeniu możliwości występowania niewielkich wahań), jak również wysoka 
dokładność prognozowania poziomu tego zapotrzebowania (zużycia); 
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– grupa Y, tj. materiały, które charakteryzuje zapotrzebowanie mające charakter wahań 
sezonowych lub określonego trendu oraz średnia dokładność prognozowania; 

– grupa Z, w skład, której wchodzą materiały o bardzo nieregularnym zapotrzebowaniu 
i niskiej dokładności prognozy tego zapotrzebowania. 
Jeżeli w sferze zaopatrzenia metoda, XYZ zostanie uznana z instrument wsparcia 

decyzyjnego, to na jej podstawie może się okazać celowe opracowanie dla materiałów 
zakwalifikowanych do grupy X systemu zaopatrzenia zsynchronizowanego z procesami 
produkcyjnymi i zasadą Just-in-Time, dla grupy Y systemu zaopatrzenia z zadaniem 
utworzenia określonego poziomu zapasów magazynowych, a w odniesieniu do grupy 
Z systemu zaopatrzenia zgodnego z nieregularnymi potrzebami. W praktyce bardziej trafne 
okazuje się wykorzystanie kombinacji obydwu metod. 

PODSUMOWANIE 
Elektroniczna wymiana danych (EDI) między systemami informatycznymi 

współpracujących przedsiębiorstw nie zmieniła w zapowiadanym stopniu obrazu logistyki 
ostatniej dekady minionego wieku i się nie upowszechniła. Dla większości firm koszty 
wiązane z elektroniczną wymianą danych okazały się barierą nie do pokonania. Internet 
wszystko zmienił. Platformy elektroniczne funkcjonujące w środowisku internetu stają się 
normalnym miejscem, w którym firmy kontaktują się, wymieniają dane i informacje, 
zawierają i realizują transakcje. Dzięki temu możliwe stało się budowanie nawet bardzo 
specyficznych i dotąd niemożliwych do realizacji systemów logistycznych. Dzięki 
internetowi możliwe było zastosowanie nowoczesnych technologii magazynowych takich jak: 
wózki typu AGV czy technologie głosowe wspomagające kompletację towarów. 

Nieodłącznym elementem w procesie magazynowania są systemy zarządzania zapasami, 
do których zaliczamy takie metody tworzenia zapasów jak: ABC i XYZ. Dlatego że są one 
jednym z najważniejszych zadań dla przedsiębiorstw produkcyjno–handlowych, ponieważ 
nagromadzenie zapasów to zamrażanie kapitału obrotowego. Rozwój gospodarki na 
przełomie XX i XXI wieku zmienił sposób funkcjonowania przemysłu i handlu. Pociągnęło 
to za sobą zmiany charakteru magazynu, wymagań im stawianych i pełnionych przez nie 
funkcji. Następuje stały rozwój technologii magazynowych, systemów informatycznych 
i automatycznej identyfikacji. 
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STOCK MANAGEMENT METHODS 

Abstract 
The article discusses the impact of internet issues for the development of warehouse and aims 

at outlining attempts of analyze the inventory management system. 
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