
MAGAZYNOWANIE 



SPIS TREŚCI 

• Pojęcie magazynowania  

• Organizacja procesów magazynowania 

• Metody rozmieszczania zapasów 

• Fazy procesu magazynowania 

• Przyjmowanie 

• Podstawowe działania  w strefie przyjęć 

• Ureządzenia wykorzystywane w strefie przyjęć 

• Składowanie 

• Czynności podejmowane podczas składowania 

 



SPIS TREŚCI  

• Urządzenia wykorzystywane w strefie składowania 

• Kompletacja 

• Zadania w strefie kompletacji 

• Urzędzenia wykorzystywane w strefie kompletacji 

• Wydawanie 

• Czynności wykonywane podczas wydawania towaru 

• Urządzenia wykorzystywane podczas wydawania 

• Rozwiązania technologiczne w magazynie 

• Systemy informatyczne w magazynie 

• Automatyczna identyfikacja towarów 

 

 



POJĘCIE MAGAZYNOWANIA 

Magazynowanie to zbiór czynności 
związanych z czasowych gromadzeniem 
dóbr materialnych, ich składowaniem 
we właściwych warunkach oraz 
przekazywaniem odbiorcom. 



ORGANIZACJA 
PROCESÓW 
MAGAZYNOWANIA 

Dzięki właściwej organizacji możliwe jest, jak najbardziej 
optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej 
oraz racjonalne ulokowanie zasobów. Sprzyja to redukcji 
do minimum strat towarów. Wzajemny układ stref 
wpływa na efektywność funkcjonowania magazynu. 
Możemy wyróżnić trzy układy technologiczne 
magazynów: przelotowy, kątowy i workowy.  



METODY ROZMIESZCZANIA 
ZAPASÓW 

• Stałych miejsc składowania- zakłada, że każdy 
towar ma swoje stałe, ściśle określone miejsce 

• Wolnych miejsc składowania- Wykorzystuje 
dowolne miejsce, które nie jest zajęte 

• ABC liczby pobrań- zapasy z największą 
częstotliwością rotacji sortuje się najbliżej stref 
przyjęć i wydań 



FAZY PROCESU 
MAGAZYNOWANIA 

• Przyjmowanie 

• Składowanie 

• Kompletacja 

• Wydawanie  



PRZYJMOWANIE 

Jest to pierwsza faza procesu magazynowania. 
Towar odebrany oraz zweryfikowany pod 
względem jakościowym i ilościowy,  przez 
upoważnioną do tego osobę, wpływa na 
magazyn. Czynności te odbywają się  
w wydzielonej do tego strefie. Wyróżniamy dwa 
rodzaje przyjęcia do magazynu: zewnętrzne oraz 
wewnętrzne. Wszystkie czynności musza być 
odpowiednio udokumentowane. 



PODSTAWOWE DZIAŁANIA 
W STREFIE PRZYJĘĆ 

•Weryfikacja dokumentacji. 

•Rozładunek za pomocą dostępnej infrastruktury 
przeładunkowej (wózki widłowe). 

•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. 

 



URZĄDZENIA 
WYKORZYSTYWANE 
W STREFIE PRZYJĘĆ 
• Wózki widłowe 

• Przenośniki przemysłowe 

• Skanery do identyfikacji 

• Urządzenia kontrolne 

• Urządzenia pomiarowe (np. wagi) 

 



SKŁADOWANIE 

W tej fazie realizowany jest główny cel 
magazynu, czyli przechowywanie. Działanie 
to polega na umieszczeniu towaru na 
dostępnej powierzchni lub przestrzeni 
składowej w pewien uporządkowany 
sposób. Odbywa się to w oddzielonej strefie 
składowania. 



CZYNNOŚCI 
PODEJMOWANE PODCZAS 

SKŁADOWANIA 

• 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. 
 



URZĄDZENIA 
WYKORZYSTYWANE  
W STREFIE SKŁADOWANIA 

Różnego rodzaju: 

• Regały  

• Stojaki  

• Wieszaki 

• Podkłady  

• Zasieki 

 

 



KOMPLETACJA 

To trzecia faza procesu magazynowania. Polega 
na podjęciu odpowiedniej ilości towaru 
potrzebnego do zrealizowania zamówienia 
odbiorcy. Te czynności odbywają się w strefie 
kompletacji.  Tam również z pobranych 
towarów  tworzy się 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.  



ZADANIA W STREFIE 
KOMPLETACJI 

• Odbiór ładunków ze strefy składowania. 

• Przygotowanie ładunków umożliwiające 
szybki i bezpośredni dostęp do pobieranych 
towarów (rozfoliowanie palet). 

• Kompletowanie zamówień. 

• Nadzór nad wykonanym zadaniem, 
sprawdzanie jego zgodności z zleceniem. 

• Spakowanie ładunków w sposób 
pozwalający na przewóz towaru bez ryzyka 
jego uszkodzenia. 

 



URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE 
W STREFIE KOMPLETACJI  

Urządzenia transportowe: 

• Wózki stołowe i wózki wysokiego składowania, ręczne lub elektryczne, 
które muszą być zgodne zobowiązującymi przepisami; 

• Specjalne wózki paletowe i podnośnikowe do dużych ciężarów. 

• Zaawansowane, nowoczesne roboty przenoszące produkty do 
skompletowania; 

• System autonomicznego prowadzenia robotów przez magazyn; 

• Samoprzylepne taśmy na podłodze, wzdłuż których poruszają się roboty. 

 
Identyfikacja towarów: 

• Czytniki kodów kreskowych (Pick by Scan) 

• Lampki sygnalizacyjne i wyświetlacz (Pich by Light) 

• Zestaw słuchawkowy (Pick by Voice) 

• Okulary z danymi (Pick by Vision) 

• Terminal radiowy (Pick by Terminal) 

• Laser (Pick by Point) 



WYDAWANIE 

Są to czynności kończące proces 
magazynowania.  Polegają 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. 
Jak każda wcześniejsza faza ma swoją 
oddzielną strefę. 



CZYNNOŚCI 
WYKONYWANE PODCZAS 
WYDAWANIA TOWARU 

• Przygotowanie jednostek transportowych, 
jeżeli nie zostały spakowane w procesie 
kompletacji. 

• Weryfikacja specyfiki wydawanego towaru, 
zgodnie z dokumentami wydania, a także 
pod względem kompletności jednostek 
transportowych oraz odpowiedniego 
oznakowania. 

• Załadunek towaru na środek transportu 
(uwzględniając rodzaj środka transportu 
oraz tras). 

 



URZĄDZENIA 
WYKORZYSTYWANE 

PODCZAS WYDAWANIA 

• Przenośniki 

• Podnośniki 

• Ładowarki 

• Wózki widłowe 

• Manipulatory 

 

 

 



ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 
W MAGAZYNIE 



SYSTEMY 
INFORMATYCZNE  
W MAGAZYNIE 

Technologia idąca do przodu umożliwia 
zautomatyzowanie pracy oraz odciążenie 
pracownika. W wielu magazynach 
wykorzystuje się systemy informatyczne 
wspomagające prace.  



WYKORZYSTYWANE 
SYSTEMY 

• ERP (Enterprise Resource Planning)- planowanie 
zasobów przedsiębiorstwa 

• WMS (Warehouse Management System)- 
zarządzanie ruchem produktów 

• CRM (Customer Relationship Management)- 
system relacji z klientami 

• MRP (Material Requirements Planning)- 
planowanie zapotrzebowania materiałowego 

• SCM (Supply Chain Management)- zarządzanie 
łacuchem dostaw 

• EDI (Electronic Data Intercharge)- elektroniczna 
wymiana danych 

 



AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA 
TOWARÓW 

Jest kluczowym zadaniem współczesnej logistyki. Upraszcza 
operacje związane z przemieszczaniem towarów. Jest 
realizowana za pomocą systemów odczytu dwuwymiarowych 
kodów kreskowych. Drugim sposobem jest system RFID (Radio 
Frequency Identyfication). Ten system oparty jest na kontroli 
przepływu towarów na podstawie fal radiowych. Bramka RFID 
zapisuje dane w czasie rzeczywistym, a zapis którego nie może 
odczytać jest komunikowany świetlnie i dźwiękowo jako błąd. 
System wykorzystuje transponder pasywny lub aktywny, antenę 
oraz urządzenie czytająco- programujące.  
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