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WPŁYW METOD KLASYFIKACJI PRODUKTÓW STOSOWANYCH 

W MAGAZYNACH NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KOMPLETACJI 

 

Stale zmieniające się trendy i rosnąca presja związana z ciągłymi zmianami i wzrostem oczekiwań rynku wpływa na zmia-

nę struktury łańcucha dostaw, a także lokalizację i pracę magazynów. Obecnie w celu zaplanowania rozmieszczenia produk-

tów w magazynie wykorzystywane są metody klasyfikacji produktów. Do klasycznych metod klasyfikacji produktów można 

zaliczyć te, które wykorzystują analizy: ABC, XYZ, EIQ oraz Index COI. W niniejszej pracy przeprowadzone zostały symulacje 

pozwalające oszacować efektywność wymienionych metod.  

 

WSTĘP 

Magazyn jako element łańcucha dostaw jest ważnym elemen-
tem działalności w dystrybucji towarów, surowców i ich produkcji. 
Stale zmieniające się trendy i rosnąca presja związana z ciągłymi 
zmianami nieuchronnie zmieniła strukturę łańcucha dostaw, a także 
lokalizację i system pracy magazynów. Spowodowało to koniecz-
ność wprowadzenia optymalizacji zapasów, czasu kompletacji 
zamówień, minimalizacji kosztów i zwiększenia poziomu obsługi 
klienta [1, 2].  

Współczesny rynek globalny pozwala na konkurowanie pomię-
dzy przedsiębiorstwami lokalnymi, jak również pomiędzy tymi, które 
posiadają swoje lokalizacje nawet na innych kontynentach. Dzieje 
się tak, gdyż coraz więcej firm decyduje się na sprzedaż swoich 
produktów z wykorzystaniem handlu internetowego (e-business, e-
commerce). Zmniejsza to zamówienia, a ich częstotliwość staje się 
nieregularna. W związku z tym odpowiednie zaplanowanie układu 
magazynu, jak i rozmieszczenie w nim produktów stanowi duże 
wyzwanie dla przedsiębiorstw [3].  

Najważniejszymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność 
magazynu są czas i koszty [4, 5, 6]. Przypadkowo bądź źle dobrany 
proces składowania wpływa na trzy rodzaje kosztów: ruchu, oczeki-
wania i transportu [7, 8]. Zachodzi to przykładowo, gdy produkty o 
większym popycie będą znajdowały się w najodleglejszej części 
magazynu, a te najrzadziej potrzebne najbliżej strefy kompletacji i 
pakowania [9, 10, 11]. Powoduje to wydłużenie czasu, drogi i kosz-
tów transportu wewnętrznego, a także zwiększenie liczby potrzeb-
nych pracowników i urządzeń transportowych [12]. 

Na rysunku 1 przestawiono procentowy udział poszczególnych 
czynności będących składowymi procesu kompletacji produktów.  

 

 
Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych czynności będących 
składowymi procesu kompletacji produktów. Na podstawie  [16, 17] 

 
Z przeprowadzonych analiz, przedstawionych w [13, 14], wyni-

ka, że przemieszczanie towarów obejmuje połowę całkowitego 
czasu kompletacji zamówienia. Jego ostateczna długość zależy 
między innymi od stopnia zautomatyzowania magazynu, zastoso-
wanego systemu składowania oraz sposobu kompletacji zamówie-
nia. Jeżeli dane przedsiębiorstwo chce pozostać konkurencyjne 
powinno przeanalizować każdy z procesów zachodzących w maga-
zynie, a przede wszystkim zmniejszyć czas przemieszczania towa-
rów [15].  

Obecnie w celu zaplanowania rozmieszczenia produktów w 
magazynie wykorzystywane są metody klasyfikacji produktów. W 
uproszczeniu, polegają to na przypisaniu produktów do grup o 
różnej randze, a następnie rozlokowaniu ich w magazynie w taki 
sposób, aby zapewnić jak najkrótszy czas dostępu do pozycji, które 
mają największe znaczenie [18, 19]. Do klasycznych metod klasyfi-
kacji produktów można zaliczyć analizy: ABC, XYZ, EIQ oraz Index 
COI [20]. 

1. METODY KLASYFIKACJI PRODUKTÓW 

1.1. Index COI  

Index COI (Cube-per-Order Index) pozwala w najprostszy spo-
sób dokonać klasyfikacji produktów [21]. Metoda ta bazuje na anali-
zie dwukryterialnej, w której jako kryteria przyjmuje się wielkość 
produktu i popyt. Jako wielkość produktu może być przyjęta jego 
objętość lub waga, natomiast, jako popyt: liczba pobrań produktu 
(popularność) lub średnie zapotrzebowanie. Poprzez zastosowanie 
wskaźnika COI, możliwe jest rozmieszczenie produktów w taki 
sposób, aby te o najniższym współczynniku znajdowały się jak 
najbliżej strefy pakowania/wydań. Skrócona zostaje wtedy droga 
pokonywana przez największe/najcięższe produkty. Uzależnienie 
wielkości towaru od popytu pozwala znaleźć wartość pośrednią 
pomiędzy tymi dwoma kryteriami [18, 22]. 

1.2. Analiza ABC 

Analiza ABC jest najczęściej stosowaną analizą pozwalającą 
dokonać klasyfikacji produktów. Klasyczna analiza ABC pozwala 
dokonać podziału na trzy grupy o procentowym udziale wynoszą-
cym: A – 80%, B – 15%, C – 5%. Można spotkać odmiany tej anali-
zy wyodrębniające więcej grup o odpowiednio skorygowanym udzia-
le procentowym. Analiza ABC jest analizą jednokryterialną - nie ma 
zatem możliwości wzięcia pod uwagę kilku parametrów wejściowych 
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jednocześnie. Możliwe jest jednak kilkukrotne wykonanie analizy za 
każdym razem uznając jako kryterium inną cechę, a następnie 
dokonać syntezy wyników przyjmując stosowne wagi dla każdego 
kryterium (wyniku analizy) [23, 24, 25, 26].   

1.3. Analiza XYZ 

Analiza XYZ jest analizą pozwalającą uzupełnić analizę ABC o 
dodatkowe kryterium dokonując klasyfikacji wewnątrz już wydzielo-
nych grup. Kryterium jakie jest najczęściej stosowane w analizie 
XYZ to regularność zużycia określanego na podstawie historycz-
nych danych sprzedaży. W odróżnieniu od wspomnianej analizy 
ABC, w której dokonuje się klasyfikacji według popularności produk-
tów lub liczby sprzedanych sztuk, analiza XYZ pozwala na ich nie-
zależną ocenę – w oparciu o indywidualny współczynnik dla każde-
go produktu [27, 28]. 

2. PODSTAWY ANALIZY WARIANTOWEJ 

W celu oceny efektywności metod klasyfikacji produktów wyko-
nano symulacje komputerowe dla analizy: ABC, ABC w połączeniu 
z Indexem COI, ABC w połączeniu z analizą XYZ, samego Indexu 
COI oraz metody wolnych miejsc składowania produktów. Pozwoliło 
to na określenie, które z kryteriów przyjmowanych do klasyfikacji 
produktów w magazynie ma największy wpływ na skrócenie czasu 
kompletacji.  Symulacje przeprowadzono dla następujących warian-
tów:  

Wariant I – zakładający, że nie ma konieczności przekładania 
produktów na wózku kompletacyjnym w trakcie całego procesu 
kompletacji, 

Wariant II – zakładający, że istnieje konieczność przekładania 
produktów na wózku kompletacyjnych w trakcie procesu kompleta-
cji. Konieczność ta jest uzależniona od wagi, objętości produktów i 
rodzaju opakowania (ich podatności na piętrzenie). W przypadku 
ryzyka uszkodzenia produktu na niższym poziomie wózka przez 
produkt znajdujący się nad nim konieczna jest zamiana kolejności 
ułożenia produktów. 

Symulacje przeprowadzono w oparciu o wygenerowanie 1000 
list kompletacji produktów o następujących wartościach poszcze-
gólnych cech: 
– waga: od 0.1 do 6 kg, 
– objętość: od 0.1 do 0.4 m3, 
– liczba typów produktów na liście kompletacji: od 3 do 20 szt., 
– liczba sztuk danego produktu: od 1 do 60 szt. 

W celu oceny efektywności procesu kompletacji wynikającego 
z zastosowanej metody rozmieszczenia produktów w magazynie 
należy posłużyć się modelem pozwalającym z dużą dokładnością 
odzwierciedlić procesy zachodzące w rzeczywistym magazynie. W 
związku z tym posłużono się metodą odzwierciedlającą zamówienia 
klientów podlegające procesowi kompletacji w magazynach, tj. 
wykorzystującą losowe listy kompletacji produktów. W oparciu o 
wygenerowane listy kompletacji dokonano wyznaczenia trasy kom-
pletacji produktów przyjmując metodę wykorzystywaną przez więk-
szość średniej wielkości przedsiębiorstw posiadających własne 
magazyny, tj. wyznaczanie trasy kompletacji w oparciu o najbliższy 
punkt względem bieżącej lokalizacji magazyniera. Metoda uwzględ-
nia także konieczność ingerencji w kolejność umieszczania produk-
tów na wózku kompletacyjnym w przypadku powstania ryzyka 
zgniecenia produktu mniejszego przez większy, czyli wrażliwości 
produktów na piętrzenie. Do celów symulacji wykonano autorskie 
algorytmy stanowiące podstawę oprogramowania napisanego w 
języku PHP oraz wykorzystującego relacyjne bazy danych mySQL 
[8]. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było wykorzystanie dużych 
zbiorów danych, czytelne prezentowanie wyników oraz łatwość 

modyfikacji parametrów wejściowych. Ponadto umożliwiało to inte-
grację z oprogramowaniem Matlab. 

3. WARIANT I 

Wariant I został wykonany dla dużego magazynu, tj. posiadają-
cego 200 miejsc na jednostki paletowe w każdym z 14 rzędów i 8 
poziomach składowania produktów. W trakcie przeprowadzonej 
symulacji wykorzystano 1000 różnych produktów, dla których przy-
gotowano listy kompletacji zgodnie z ustalonymi założeniami. Wynik 
symulacji czasu kompletacji produktów w formie graficznej przed-
stawiono na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2. Czas kompletacji produktów w zależności od zastosowanej 
metody klasyfikacji produktów, Wariant I 

 
Rysunek 2 pozwala zauważyć, że metody takie jak analiza 

ABC i XYZ, metoda wolnych miejsc składowania produktów, analiza 
ABC według kryterium popularności i liczby sprzedanych sztuk oraz 
analizy ABC w połączeniu z Indexem COI według kryteriów popu-
larności i wagi dają wyniki o największym zakresie czasu kompleta-
cji i jego odchyleniu standardowym. Jest to także zauważalne na 
podstawie wartości zestawionych w tabeli 1. Kolorem żółtym zazna-
czono te wartości, które przewyższają średnią. 

 
Tab. 1. Zestawienie wartości dla wariantu I 

 

  Średnia 
Odch. 
Stand. 

Mediana Min Max Zakres 

ABC XYZ 1488.30 490.83 1479.60 470.20 2961.80 2491.60 

Index COI 1092.06 367.62 1072.20 269.80 2422.80 2153.00 

Liczba sprzedanych 
sztuk ABC 1348.97 432.03 1344.00 491.20 2646.20 2155.00 

Liczba sprzedanych 
sztuk ABC COI 1367.12 449.19 1357.40 499.00 3028.60 2529.60 

Objętość ABC 1179.28 390.51 1141.60 205.20 2512.00 2306.80 

Objętość ABC COI 1180.41 412.38 1139.00 268.00 2401.20 2133.20 

Metoda wolnych 
miejsc składowania 1532.15 510.02 1518.20 508.40 3141.80 2633.40 

Popularność ABC 
1387.24 453.13 1392.80 444.20 2610.60 2166.40 

Popularność ABC COI 1509.66 507.12 1508.00 473.40 3042.60 2569.20 

Waga ABC 
1162.95 367.17 1155.00 262.00 2399.20 2137.20 

Waga ABC COI 1162.29 394.50 1154.60 275.20 2409.80 2134.60 

Średnia 
1310.04 462.70 1271.80 205.20 3141.80 2936.60 
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W ramach każdej z analiz wykonano analizę wariancji 
(ANOVA) w celu przetestowania istotności różnic pomiędzy warto-
ściami średnimi. Analiza ANOVA dokonuje rozkładu wariancji da-
nych na dwa składniki: składnik pomiędzy grupami i w obrębie 
grupy. Wskaźnik testu F, który w tym przypadku wynosi 148.23, jest 
stosunkiem oszacowania pomiędzy grupami do oszacowania we-
wnątrz grupy. Ponieważ wartość współczynnika p dla testu F jest 
niższa niż 0.05, to można stwierdzić, że  z 95% poziomem ufności 
istnieje statystycznie znacząca różnica między średnimi z przepro-
wadzonych analiz.  

W celu określenia, które grupy statystycznie różnią się od sie-
bie wykonano porównania wielokrotne tzw. test post hoc. Do wyko-
nania porównań wielokrotnych stosowane są testy Scheffego, T 
Tukeya (HSD), Fishera (LSD), Bonferroniego, Newmana-Keulsa 
oraz test Duncana. W analizowanym przypadku wykorzystano test 
Scheffego, który jest uważany za jeden z najbardziej konserwatyw-
nych - "ostrożnych" - testów post hoc [29]. Wynik testu przedstawio-
no na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Wynik porównania średnich czasu kompletacji z interwałem 
Scheffego przy 95% przedziale ufności 

 
Ostatnią częścią analizy było wykonanie porównania median 

za pomocą testu Friedmana. Hipoteza zerowa zakładała, że 
wszystkie próby pochodzą z populacji o tej samej medianie [30]. 
Wynik testu wynosił 3727.91, przy parametrze p równym 0.0, co 
pozwala stwierdzić, że grupy znacząco różnią się od siebie. 

Dokonując porównania wartości średnich i median stwierdzono, 
że najlepszy rezultat uzyskano po zastosowaniu rozmieszczenia 
produktów w magazynie na podstawie Indexu COI (średnia: 1092.0, 
mediana: 1072.2). Pozostałe metody pozwalają na osiągnięcie 
następujących wyników: analiza ABC według kryterium wagi (śred-
nia: 1162.9, mediana: 1155.0), analiza ABC według kryterium wagi 
połączona z Indexem COI (średnia: 1162.3, mediana: 1154.6), 
analiza ABC według kryterium objętości (średnia: 1179.3, mediana: 
1141.6), analiza ABC według kryterium objętości połączona z In-
dexem COI (średnia: 1180.4, mediana: 1139.0) wykazują staty-
styczne podobieństwo dając wyniki nieznacznie gorsze.  

Analiza ABC w połączeniu z XYZ, analiza ABC w połączeniu z 
Indexem COI według kryterium popularności oraz metoda wolnych 
miejsc składowania dają najgorsze wyniki cechujące się ich dużą 
rozbieżnością oraz wysoką średnią i medianą czasu kompletacji. 
Zatem dla dużych magazynów istotne jest rozmieszczenie produk-
tów na postawie analizy ABC według kryterium wagi, objętości i 
Indexu COI. Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszych wyników niż 
w przypadku wolnych miejsc składowania średnio o 28.72%. 

4. WARIANT II 

Podobnie jak w Wariancie I dla Wariantu II przeprowadzono 
symulacje dla dużego magazynu, tj. posiadającego 200 miejsc na 
jednostki paletowe w każdym z 14 rzędów i 8 poziomach składowa-
nia produktów. Wariant zakładał, że produkty mają ograniczoną 
podatność na piętrzenie. W związku z tym w trakcie kompletacji 
konieczna jest zamiana kolejności produktów na nośniku kompleta-
cyjnym, aby nie doszło do ich uszkodzenia. W przeprowadzonej 
symulacji wykorzystano 1000 różnych produktów, dla których przy-
gotowano listy kompletacji zgodnie z założeniami. Graficzną prezen-
tację symulacji czasu kompletacji produktów przedstawiono na 
rysunku 4. 

 
Rys. 4. Czas kompletacji produktów w zależności od zastosowanej 
metody klasyfikacji produktów, Wariant II 

 
Na podstawie rysunku 4 trudno zaobserwować znaczącą różni-

cę pomiędzy zbiorami wyników czasu kompletacji zamówień przy 
zastosowaniu wybranych metod klasyfikacji produktów. Zestawienie 
wyników przeprowadzonych analiz przedstawiono w tabeli 2. Kolo-
rem żółtym zaznaczono te wartości, które przewyższają średnią. 

 
Tab.  2. Zestawienie wyników dla wariantu II 

  Średnia 
Odch. 
Stand. 

Media-
na 

Min Max Zakres 

ABC XYZ 2041.17 1031.75 1858.27 517.60 8927.85 8410.25 

Index COI 1872.67 1101.33 1639.72 298.64 8443.14 8144.50 

Liczba sprzedanych 
sztuk ABC 1960.62 1044.38 1804.89 491.20 8801.36 8310.16 

Liczba sprzedanych 
sztuk ABC COI 2114.52 1181.52 1878.08 499.00 9649.18 9150.18 

Metoda wolnych 
miejsc 2139.11 1033.57 1973.83 553.40 6698.40 6145.00 

Objętość ABC 1872.95 1101.54 1605.07 205.20 9240.38 9035.18 

Objętość ABC COI 1968.20 1180.27 1688.46 274.71 8263.58 7988.87 

Popularność ABC 1964.75 1040.72 1759.65 477.80 8447.86 7970.06 

Popularność ABC COI 2187.11 1141.98 1992.80 560.33 9171.19 8610.86 

Waga ABC 1981.27 1156.62 1711.05 359.88 8941.33 8581.45 

Waga ABC COI 1982.77 1189.4 1678.64 375.4 8592.83 8217.43 

Średnia 2007.74 1114.84 1780.36 205.2 9649.18 9443.98 
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Również w tym przypadku wykonano analizę wariancji w celu 
przetestowania istotności różnic pomiędzy wartościami średnimi 
czasu kompletacji. Wskaźnik testu F, który w tym przypadku wynosi 
8.53 i jest stosunkiem oszacowania pomiędzy grupami do oszaco-
wania wewnątrz grupy. Ponieważ wartość współczynnika p dla testu 
F jest niższa niż 0.05, to z 95% poziomem ufności można stwier-
dzić, że istnieje statystycznie znacząca różnica między średnimi z 
przeprowadzonych analiz. 

W celu określenia, które grupy statystycznie różnią się od sie-
bie wykonano porównania wielokrotne - test post hoc Scheffego. 
Wynik testu przedstawiono na rysunku 5. 

 

 

Rys. 5. Wynik porównania średnich czasu kompletacji z interwałem 
Scheffego przy 95% przedziale ufności 

 
Na podstawie przeprowadzonego testu Scheffego można zau-

ważyć, że podobnie jak w Wariancie I występuje podobieństwo 
wyników dla analizy ABC według wszystkich kryteriów oraz analizy 
ABC z Indexem COI według wagi i objętości. 

Ostatnią częścią analizy było wykonanie porównania median 
za pomocą testu Friedmana. Hipoteza zerowa zakładała, że 
wszystkie próby pochodzą z populacji o tej samej medianie. Wynik 
testu wynosił 1121.65, przy parametrze p równym 0.0, co pozwala 
stwierdzić, że grupy znacząco różnią się od siebie. Na rys. 6. przed-
stawiono graficzną prezentację wyników w postaci wykresu ramka-
wąsy. 

 

Rys. 6. Wykres ramka-wąsy dla Wariantu II 
 
Dokonując porównania wartości średnich i median stwierdzono, 

że najlepsze rezultaty uzyskano przy zastosowaniu rozmieszczenia 
produktów w magazynie na podstawie: 
– indexu COI, średnia: 1872.67, mediana: 1639.72, 
– analizy ABC według liczby sprzedanych sztuk, średnia: 

1960.62, mediana: 1804.89, 
Najgorsze wyniki otrzymano przy zastosowaniu analizy ABC 

połączonej z Indexem COI według popularności produktów – śred-
nia wartość czasu kompletacji wyniosła 2187.11 s, mediana: 

1992.80 s, a rozrzut wyników: 8610.86 s. Można zatem stwierdzić, 
że dla dużych magazynów i produktów o małej podatności na pię-
trzenie ładunków najlepiej spisują się metody, w których kryterium 
decyzyjnym jest objętość i waga produktów, takie jak Index COI. 
Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszych wyników niż w przypadku 
wolnych miejsc składowania średnio o 12.46%. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że 
analizy wykorzystujące metody podziału produktów według takich 
właściwości jak waga i objętość wykazują wyższą efektywność niż 
metody wolnych miejsc składowania lub klasycznych analiz działa-
jących w oparciu o kryterium liczby sprzedanych sztuk lub popular-
ności produktów.  Potwierdzono także, że rozmieszczenie produk-
tów w magazynie z uwzględnieniem ich objętości i wagi pozwala 
usprawnić kompletację wielu zamówień jednocześnie. 

Jeśli podatność na piętrzenie nie ma znaczenia w procesie 
kompletacji produktów, to dla dużych magazynów istotne jest roz-
mieszczenie produktów na podstawie analizy ABC według kryterium 
wagi, objętości i Indexu COI. Metoda ta pozwala na uzyskanie 
lepszych wyników niż w przypadku wolnych miejsc składowania 
średnio o 28.72%. Natomiast dla produktów o małej podatności na 
piętrzenie ładunków najlepiej spisują się metody, w których kryte-
rium decyzyjnym jest objętość i waga produktów, taką metodą jest 
Index COI. Metoda ta pozwala na uzyskanie lepszych wyników niż 
w przypadku wolnych miejsc składowania średnio o 12.46%. 
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Influence of methods of products’ classification in warehouse 
on picking process efficiency 

Constantly changing trends and increasing the pressure 

of constant change influences the change of structure of the 

supply chain, as well as the location and operation of ware-

houses. Nowadays, in order to plan the distribution of prod-

ucts in the warehouse are used methods of a product classifi-

cation. To the classical methods of product classification may 

include the following analysis: ABC, XYZ, and EIQ Index 

COI. In this study were conducted simulations enabling esti-

mation effectiveness of these methods. 
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