
Strefy magazynowe 
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Podział magazynu 

Podział magazynu na strefy pozwala 
efektywnie zarządzać przepływem towarów 
oraz zasobami ludzkimi. W każdej strefie 
pracują określone maszyny, realizując 
specjalistyczne zadania przypisane do danego 
obszaru funkcjonalnego hali. W prezentacji 
scharakteryzuję poszczególne strefy 
magazynowe oraz doradzimy, jakie wózki 
widłowe wybrać do realizacji tych operacji. 



Do czego potrzebny 
jest układ magazynu? 

Układ magazynu to pewnego rodzaju 
zaakceptowany przez wszystkich pracowników 
schemat kształtujący pozytywne odczucia, 
ponieważ składuję się tam olbrzymie ilości 
zróżnicowanych materiałów, również realizuje 
się tam tysiące operacji dziennie, a każdy z 
zatrudnionych pracowników ma do 
wykonania często bardzo złożone zadania. 
Ustrukturowany przepływ ludzi i zapasów jest 
kluczowy dla wydajności i bezpieczeństwa 
procesu magazynowania - dlatego 
przemyślany układ magazynu jest tak ważny 



Po co podział 
magazynu na 
strefy 
Układ technologiczny magazynu 
wymaga szczegółowej analizy. 
Zorganizowana przestrzeń ułatwia i 
przyspiesza pracę ludzi natomiast źle 
wyznaczone strefy wręcz przeciwnie - 
mogą spowolnić przyjmowanie, 
składowanie, komplementowanie i 
wydawanie produktów, również 
spowodują chaos. Dlatego tak ważne 
jest przemyślany układ obiektów 
odpowiedzialnych za składowanie 
towarów, szczególnie zaś - podział 
magazynu na strefy. 

 



Układ magazynu,  
a wykorzystanie 
przestrzeni 

Wytyczne dotyczące zasad organizacji 
przestrzeni powinny uwzględniać szereg 
dodatkowych czynników, głównie zaś 
funkcje, jakie magazyn ma za zadanie 
realizować. Następnie należy wziąć pod 
uwagę możliwości przestrzenne, jakie 
oferuje obiekt. W tym celu wdraża się 
takie rozwiązania jak regały wysokiego 
składowania, a także antresole i podesty 
robocze w magazynach, gdzie kluczowe 
jest sprawne przygotowanie zamówień – 
np. w branży e-commerce. 



Prawidłowy 
podział 

strefowy 
magazynu 

 

Właściwie zaplanowany podział na strefy powinien zapewniać: 
  

• optymalne wykorzystanie dostępnej w magazynie przestrzeni, 

• łatwe dotarcie do wszystkich składowanych towarów, 

• możliwie najwyższy wskaźnik rotacji, 

• zminimalizowanie konieczności przeładowywania towarów, 

• dużą elastyczność w możliwym układaniu magazynowanych produktów, 

• proste kontrolowanie ilości znajdujących się w magazynie towarów, 

• bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych osób, 

• bezpieczeństwo i komfort osób odwiedzających magazyn, 

• zminimalizowanie długości tras pokonywanych przez pracowników przy 
wykonywaniu standardowych zadań (oszczędność czasu i energii). 

 



Strefy w 
magazynie 

Do stref w magazynie należą : 

• strefa załadunku i rozładunku 

• przyjęcie towaru  

• Składowanie 

• kompletacja oraz wydawanie towaru. 

• Strefa wysyłek 

• Oprócz tego magazyn realizuje 
szereg mniejszych operacji, jak 
np. rozładunek i załadunku 
samochodów ciężarowych. 



Strefa załadunku 
i rozładunku w 
magazynie 

To przestrzeń, która znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
doków przeładunkowych lub 
całkowicie na zewnątrz 
budynku. Bezpośredni dostęp 
mają do niej samochody 
ciężarowe lub inne pojazdy 
realizujące transport 
zewnętrzny. 



Przyjęcie towaru 

Pierwsza faza polega na wpływie towaru do 
magazynu. Przyjęcie towaru związane jest z 
zweryfikowaniem stanu faktycznego z 
dołączonymi do ładunku dokumentami 
zgodnie z określonymi warunkami dostawy. 
Odbywa się ono w odpowiednio wydzielonej 
strefie. Z chwilą potwierdzenia odbioru 
towaru, magazyn przejmuje za 
niego odpowiedzialność. Wyróżniamy dwa 
rodzaje przyjęcia. Przyjęcie wewnętrzne, w 
ramach przedsiębiorstwa od wewnętrznego 
dostawcy oraz przyjęcie zewnętrzne - od 
dostarczyciela zewnętrznego.  



Podstawowymi 
działaniami 
wykonywanymi przez 
magazyn 
podczas przyjęcia towaru 
są: 

Weryfikacja dokumentacji. 

Rozładunek za pomocą dostępnej infrastruktury 
przeładunkowej (wózki widłowe, paleciaki). 

Przyjęcie towaru i kontrola stanu fizycznego przesyłki. 

Sortowanie towaru, segregowanie go według ustalonej 
organizacji pracy magazynu. 

Przygotowanie towaru do składowania. 

Przekazanie dostawy do części składowania. 



Składowanie 

Działanie to polega na 
umieszczeniu towaru na 
dostępnej powierzchni lub 
przestrzeni składowej w pewien 
uporządkowany sposób. 
Miejsce przechowywania 
ładunków nazywamy strefą 
składowania. Proces ten 
realizuje podstawową funkcję 
magazynu jaką jest okresowe 
przechowywanie towarów.  



W ramach składowania wykonujemy działania takie jak: 

Odbiór zapasów ze strefy przyjęć. 

Rozmieszczenie towarów w strefie składowania z uwzględnieniem takich parametrów jak warunki 
przechowywania, technologia składowania, wymiary jednostek ładunkowych. 

Składowanie zapasów zgodnie z wymaganiami (np. odpowiednia temperatura). 

Konserwacja zapasów i ich okresowa kontrola. 

Przemieszczanie ładunków do strefy kompletacji lub strefy wydań 



Kompletacja 

Kompletowanie zamówienia jest operacją podjęcia 
odpowiedniej ilości towarów z zapasów, w celu 
zestawienia ich według zamówienia odbiorcy. 
Odbywa się ono w części magazynu zwanej strefą 
kompletacji. Z pobranych jednostek z zapasów tworzy 
się odrębne jednostki ładunkowe, zgodnie z 
specyfikacją asortymentową i ilościową dla danego 
odbiorcy. Faza ta w dużej mierze realizowana jest za 
pomocą czynności manualnych, a także 
zautomatyzowanych i zmechanizowanych.  



Strefa Wysyłek 

W to miejsce trafiają wszystkie uprzednio 
skompletowane zamówienia od klientów. Tutaj 

produkty są zabezpieczane, pakowane 
i przekazywane do wysyłki. Z uwagi na podobne 

funkcje, strefy załadunku, rozładunku i wysyłek są 
położone blisko siebie lub zawierają się w jedynym 

obszarze roboczym. Zastosowanie takiego 
rozwiązania zmniejsza powierzchnię 

wykorzystywaną na procesy spedycyjne 
i umożliwia łatwą komunikację między strefami. 

W strefie wysyłek pracują wózki paletowe 
i kompletacyjne. Decyzja o zakupie wózka do strefy 

wysyłkowej zależy przede wszystkim od 
charakterystyki i gabarytów wysyłanych zamówień. 



Wydawanie 
towaru 

Ostatnie ogniwo w fazach procesu 
magazynowania polegające na 
wydaniu towaru odbiorcy. 
Wydawany towar może być 
jednostkami ładunkowymi 
powstałymi w procesie kompletacji 
lub ładunkami wydanymi w takiej 
formie, w jakiej zostały przyjęte na 
magazyn.  



Układy 
technologiczne 
magazynów 

Podział stref magazynowych podyktowany 
również układem technologicznym 
magazynów. Wyróżnia się trzy układy 
technologiczne magazynów: 

1. Przelotowy 

2. Kątowy 

3. Workowy 

 



Układ przelotowy 
Układ przelotowy magazynów charakteryzuje się tym, że 

po przeciwnych stronach strefy składowania znajdują 
się strefy przyjęć i wydań. 



Układ kątowy 
Charakteryzuje się umieszczaniem strefy przyjęć i wydań pod 
kątem, przy sąsiadujących ścianach strefy składowania. Układ 
kątowy jest korzystny w zakładach produkcyjnych, ponieważ 
zmniejsza powierzchnię zakładu. 



Układ workowy 

Charakteryzuje się umieszczenie strefy przyjęć i wydań po 
jednej stronie magazynu. Istnieją dwie wersje magazynu 
workowego:  
- wersja, w której wyodrębnione są oddzielne strefy 
przyjęć i wydań  
- wersja, w której strefy przyjęć i wydań tworzą i jedną 
strefę  
W układzie workowym bardziej racjonalnym rozwiązaniem 
jest wyodrębnienie stref przyjęć i wydań, ponieważ w ten 
sposób minimalizuje się ryzyko pomylenia ładunków, czyli 
np. palet towaru, którego magazyn jeszcze nie przyjął. 
Przewaga tego rodzaju zagospodarowania polega również 
na oszczędności kosztów W związku z ograniczeniem liczby 
pracowników. Ponadto magazyn W układzie workowym 
zajmuje mniejszą powierzchnię. 
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