
Najważniejsze zagadnienia kwalifikacji 
A.30 

1. Wymiary palety EURO: 1200 x 800 x 144 mm, jej wykorzystanie powinno wynosić 
100%, ale nie mniej niż 90%. 

2. Dokumenty: PZ, WZ, RW, MM, PW, faktura VAT, kartoteka magazynowa 

3. FIFO, LIFO, FEFO 

Największe magazyny działają w oparciu o trzy techniki. Mają one ułatwić zarządzanie 
towarami na magazynie oraz nie dopuścić do sytuacji gdy wyroby będą 
"przetrzymywane" na magazynie. Te trzy techniki to: FIFO, LIFO oraz FEFO. 

Technika FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) polega na tym, iż towary z magazynu 
wydawane są w takiej kolejności w jakiej zostały one na ten magazyn wprowadzone. Jest to 
najczęściej stosowana technika na magazynach. 

Technika LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) jest to odwrotny proces do wcześniej 
wspomnianego. Jest najrzadziej stosowaną techniką na magazynach. 

Technika FEFO (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło) jest stosowana na magazynach, w 
których składowane są produkty spożywcze lub różnego rodzaju towary z podaną datą 
ważności. Im szybciej dany produkt traci termin przydatności, tym szybciej jest on wysyłany 
do odbiorcy. 

4. Systemy: GS1, MRP, ERP, LRP, MRP II, DRP 

5. RFID, CRM, SCM, WMS, TQM, ECR i EDI 

6. Just in time 

System "Just in Time" (JIT- dokładnie na czas) jest coraz powszechniejszy w wielu 
firmach na całym świecie. Ingeruje on w takie strefy przedsiębiorstwa jak: zarządzanie, 
zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, marketing, logistyka, czy finanse, w celu 
eliminacji marnotrawstwa i zwiększenia stopnia elastyczności firmy. 

W największym uproszczeniu system "Just in Time" polega na tym, iż towary trafiają do 
przedsiębiorstwa produkcyjnego dopiero wówczas, gdy bezpośrednio zostaną one poddane 
procesowi obróbki. Dzięki takiej strategii firma nie ponosi kosztów magazynowania. 

Cechy systemu "Just in Time": 

 Niskie zapasy eliminują konieczność posiadania rozbudowanej przestrzeni w celu ich 
magazynowania. 



 Niski poziom zapasów nie generuje kosztów lub generują je w niewielkim stopniu. 
 Utrzymywanie niskich zapasów ogranicza ich fizyczne starzenie się. 
 Produkcja w małych seriach zwiększa elastyczność. 
 Produkcja w małych seriach eliminuje kłopoty ze zbytem produktów. 
 Produkcja w małych partiach pozwala na szybkie reagowanie na zmiany popytu na 

rynku. 

Co musi być zrealizowane, aby system "Just in Time" był skuteczny?: 

 Konieczność utrzymywania sprzętu w idealnym stanie. 
 Pracownicy zmuszeni są do ciągłego udoskonalania swoich umiejętności. 
 Wysoki poziom współpracy i jedność zespołu. 
 Proces produkcji w znacznej mierze musi zależeć od popytu. 
 Musi zostać wprowadzona innowacja oraz ciągłe podnoszenie jakości. 

Cele "Just in Time": 

 Współzawodnictwo z konkurencją. 
 Wzrost wydajności i efektywności w obrębie systemu produkcyjnego. 
 Zmniejszenie współczynnika "braków". 
 Efektywniejsze wykorzystywanie czasu pracy. 
 Skuteczniejsze reagowanie na oczekiwania klienta. 

Współpraca z dostawcami w systemie "Just in Time" charakteryzuje się: 

 Długoterminowymi porozumieniami. 
 Swobodnym przepływem informacji. 
 Skoordynowanymi systemami planowania u dostawcy i odbiorcy. 
 Wdrażaniem elektronicznej wymiany informacji. 
 Włączaniem dostawców do projektowania. 
 Zaangażowaniem najwyższego kierownictwa po obu stronach. 
 Systematycznymi kontaktami roboczymi. 
 Negocjacjami kooperacyjnymi. 
 Łagodzeniem konfliktów między kosztami a jakością. 

Należy pamiętać, że system "Just in Time" nie polega na całkowitym pozbywaniu się 
zapasów i całą odpowiedzialność za terminowe dostarczenie towarów na linię produkcyjną 
zrzucać na dostawcę. Strategia ta ma za zadanie jedynie zredukować zapasy na magazynie do 
absolutnego minimum, tak, aby w razie opóźnień w dostawie, nadal mieć na czym pracować. 

7. KANBAN 

System KANBAN jest narzędziem systemu "Just in Time", który zarządza dostawami w 
zależności kiedy i ile materiałów ma być dostarczone. 

Cele systemu KANBAN: 

 Kontrola i redukcja kosztów magazynowania materiałów. 
 Zwiększenie dostępności materiałów. 



 Wyeliminowanie przestojów produkcji spowodowanych brakiem wymaganych 
materiałów. 

 Redukcja zapasów. 
 Zwiększenie elastyczności produkcji. 

Pamiętacie zasadę 7W? Na podobnej zasadzie działa system KANBAN, z tym, że tutaj 
swoje zastosowanie znajduje 7Ż: 

 Żadnych zapasów 
 Żadnych braków 
 Żadnych bezczynności 
 Żadnych opóźnień 
 Żadnych zbędnych procesów technologicznych 
 Żadnych przesunięć 
 Żadnych kolejek 

Zalety KANBAN: 

 Cały zapas znajduje się w jednej centralnej lokalizacji 
 Zapas jest wstępnie zaplanowany 
 Pracownik produkcji zawsze ma dostęp do materiału, który jest mu w danej chwili 

potrzebny 

Podstawową cechą KANBAN jest całkowita likwidacja magazynów przedprodukcyjnych, 
międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych. Materiały i półfabrykaty dostarczane są do 
odbiorcy z godzinową dokładnością. 

8. PULL i PUSH 

Mówiąc z grubsza, przedsiębiorstwa produkcyjne dzielą się na dwie grupy- stosujące 
strategię PULL (ciągnąć) oraz PUSH (pchać). Na czym polegają oba systemy? 

1. System PULL- Polega na uzupełnianiu tylko tych zasobów, które zostały spożytkowane. 
Głównym celem tego systemu jest dostarczenie odpowiedniej ilości materiału w odpowiednie 
miejsce oraz w odpowiednim czasie. W tym systemie żaden produkt nie zostanie 
wyprodukowany lub dostarczony do konsumenta zanim klient nie złoży zamówienia. 

2. System PUSH- Polega na wyprodukowaniu bardzo dużej ilości towaru, a dopiero w 
następnej kolejności szukaniu rynku zbytu. Wadą tego systemu jest gromadzenie się dużej 
ilości zapasu zanim zostanie sprzedany. Poza tym nie mamy pewności, że cały asortyment 
znajdzie swoich odbiorców. W tego typu systemie należy do perfekcji opanować 
przewidywanie popytu.  

9. Kody kreskowe 

Kod kreskowy to graficzne odwzorowanie informacji za pomocą kresek i odstępów 
pomiędzy nimi. Umożliwia on kodowanie informacji w celu jej późniejszego szybkiego i 
bezbłędnego odczytu. 



Kod kreskowy zawiera informacje, które mogą być odkodowane przez sprzęt do 
odczytywania danych, czyli przez skaner. 

Skaner- składa się z elementu światłoczułego i źródła światła. Idea odczytu opiera się na tym, 
iż powierzchnie jasne odbijają światło, podczas gdy powierzchnie ciemne je pochłaniają. 

W Polsce kody kreskowe zaczęto stosować od 1990 roku, gdy przyjęto międzynarodowy 
system znakowania towarów EAN. Kody kreskowe tworzy Centrum Kodów Kreskowych w 
Poznaniu, przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. 

Najpopularniejsze kody: 

a) EAN- składa się z wyróżnika opakowania, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, 
numeru opakowania oraz cyfry kontrolnej, która oznacza ile informacji zostało zapisanych w 
danym kodzie. 

b) SSCC- w jego skład wchodzą takie elementy jak: wyróżnik do zastosowań 
indywidualnych, prefiks organizacji krajowej, numer firmy, numer jednostki logistycznej, 
cyfra kontrolna. 

c) GLN- składa się z prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, numeru miejsca w firmie 
oraz cyfry kontrolnej. 

Jako ciekawostkę można dodać, iż prefiks organizacji krajowej dla Polski to 590. 

10. Klasyfikacja ABC 

Istotą prowadzenia klasyfikacji ABC jest znalezienie wśród oferowanych przez nas 
towarów lub usług elementów najbardziej wartościowych i skoncentrowanie na nich 
swojej uwagi, aby uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe. 

Aby wybrać produkty o najwyższej wartości, które w największym stopniu nakręcają naszą 
sprzedaż należy wykonać tabelę zawierającą takie nagłówki, jak: nazwa towaru, cena 
jednostkowa, sprzedana ilość w danym okresie, wartość sprzedaży, wartość sprzedaży 
malejąco, skumulowana wartość sprzedaży, procentowy udział skumulowanej wartość 
sprzedaży, klasyfikacja ABC oraz ostateczna kwalifikacja ABC produktów. 

W grupie A znajdują się towary, których kolejne skumulowane wartości nie przekraczają 80% 
całej wartości sprzedaży w danym okresie, w grupie B znajdują się produkty między 80,01% 
a 95% całej wartości sprzedaży, natomiast cała reszta towarów, to grupa C. 

1. A zatem zaczynamy! Pierwsze co robimy, to wypisujemy wszystkie oferowane przez nas 
produkty wraz z ich ceną, sprzedaną ilością oraz wartością sprzedaży: 



 

2. Następnym krokiem jest uporządkowanie wartości sprzedanych towarów w kolejności od 
najdroższej do najtańszej: 

 

3. Teraz poszczególne otrzymane wyniki "wartości sprzedaży malejąco" dodajemy do siebie, 
a wyniki kolejno zapisujemy w następnej kolumnie: 



 

4. Następnym krokiem jest obliczenie jaki procentowy udział całości stanowią poszczególne 
wyniki skumulowanej wartości sprzedaży. W tym celu dzielimy otrzymany wynik w 
kolumnie 7. przez całą wartość sprzedaży (81 620 zł): 

 

5. Zgodnie z tym, co pisałem na początku, towary do 80% to grupa A, między 80,01, a 95% 
to grupa B, reszta to grupa C, dokonujemy podziału towarów: 



 

6. Ostatnim krokiem jest wypisanie towarów w takiej kolejności, aby odpowiadały 
przyporządkowanej grupie . W tym celu patrzymy na kolumnę "Wartość malejąco" i 
patrzymy na kolejno otrzymywane wyniki. W wierszu 2. tej kolumny mamy wartość 11 200, 
a zatem w poprzedniej kolumnie "Wartość" szukamy towaru o tej wartości. W tym przypadku 
jest to twardy dysk i to jego nazwę zapisujemy w 2. wierszu tej kolumny. Analogicznie 
postępujemy z dalszymi towarami: 

Na tej 
podstawie wiemy, że urządzeniami, które warto udoskonalać i poświęcać im najwięcej uwagi 
w promocji, czy zaawansowaniu technologicznym są monitor, twardy dysk, karta graficzna, 
procesor, płyta główna, pamięć RAM oraz CD-ROM. 

 

 



11. Klasyfikacja XYZ 

Klasyfikacja XYZ polega na podziale zasobów według regularności ich 
zapotrzebowania. Towary (lub usługi) umieszczone w grupie X są najczęściej 
sprzedawane i wymagają najdokładniejszych prognoz popytu. 

Właściciel może ustalić, że do grupy X zaliczy towary, których średnia miesięczna sprzedaż 
sięga powyżej 14 sztuk, do grupy Y towary o sprzedaży 8-13 sztuk miesięcznie, natomiast 
towary o sprzedaży wynoszącej 0-7 sztuk miesięcznie zaliczy do grupy Z. W ten sposób 
wychodzą mu takie dane: 

 

W połączeniu z poprzednią klasyfikacją (ABC) możemy w bardzo łatwy sposób zauważyć 
jakie towary są dla nas najbardziej wartościowe, które musimy mieć zawsze na stanie, gdyż w 
głównej mierze to właśnie ich sprzedaż nakręca nasze zyski. 

Jeśli już wiemy jakie towary sprzedajemy w największych ilościach (tabela powyżej) oraz 
jakie towary generują największe przychody (tabela poniżej) możemy przejść do ostatecznych 
wyników. 



 

Teraz tworzymy kolejną tabelę z wypisanymi towarami oraz z klasyfikacją będącą 
połączeniem klasyfikacji ABC i XYZ. Produkty należące do grupy AX są dla nas najbardziej 
wartościowe, które rozchodzą się w największych ilościach i generują największe przychody. 
W grupie CZ znajdują się produkty o najmniejszym znaczeniu na zyski przedsiębiorstwa. 

Na tej 
podstawie wiemy, że towary, którym warto poświęcać najwięcej uwagi i nieustannie 
udoskonalać to twardy dysk oraz procesor. 

 

 

 



12. Układy magazynów: 

 

13. Rodzaje opakowań: 

a) Jednostkowe- Opakowanie pojedynczego produktu. 

b) Zbiorcze- Opakowanie co najmniej dwóch opakowań jednostkowych, zazwyczaj 
stosowane na magazynach. 

c) Transportowe- Opakowanie chroniące towar w czasie procesu transportowego. 

14. Etykiety logistyczne 

 

Etykiety logistyczne to informacje o towarze zawarte w formie opisowej oraz w postaci 
kodów kreskowych. Na etykietach logistycznych zawarte są takie informacje, jak: 

 Waga towaru 
 Termin ważności, w przypadku produktów spożywczych 
 Pole odkładcze na magazynie 



 Nadawca 
 Odbiorca 
 Nazwa towaru 
 Ilość opakowań jednostkowych w kartonie zbiorczym 
 Producent 

Każda etykieta ma swój własny numer SSCC tworzony przez ogólnoświatową organizację 
GS1. 

Jak działają etykiety? 

Kiedy na magazyn przyjeżdża towar, nakleja się na niego etykietę, która jest wcześniej 
drukowana. Etykieta zawiera wyżej wymienione elementy, a pole odkładcze zapisywane jest 
przez magazyniera w systemie. Operator wózka widłowego rozładowując ciągnik siodłowy 
skanuje kod kreskowy, w którym zawarta jest informacja o polu odkładczym i zawozi towar 
na odpowiednie miejsce. Podobnie działa to w drugą stronę. Wózkowy chcąc zabrać dany 
towar, sprawdza w systemie, gdzie wyrób o danym numerze się znajduje. Jeśli numer 
artykułu na towarze zgadza się z numerem na zleceniu, materiał może opuścić magazyn, 
jednak wcześniej należy zaznaczyć w systemie, iż zapas opuszcza pole i może ono zostać 
zajęte przez inny wyrób. 

Etykiety logistyczne znacznie ułatwiają pracę na dużych magazynach, ponieważ znalezienie 
odpowiedniego artykułu zajmuje dosłownie kilka sekund. 

Oczywiście magazyn nie jest jedynym miejscem, gdzie można napotkać na system 
obsługujący etykiety logistyczne. Coraz częściej zamawiając coś w internecie, można śledzić 
swoją przesyłkę poprzez specjalne witryny. Ich zasada działania jest prosta. Poszczególne 
osoby mające styczność z towarem skanują etykietę, a dzięki temu system automatycznie 
rozpoznaje w jakim punkcie łańcucha dostaw obecnie znajduje się nasz produkt, a te dane 
natychmiast można ujrzeć na stronie internetowej. 

15. Dystrybucja 

Dystrybucja to decyzje i działania mające na celu udostępnienie wytworzonego 
produktu w miejscu oraz czasie dogodnym dla klienta Jest to element łączący dwa 
ogniwa łańcucha dostaw: produkcję oraz konsumenta. 

Zadaniem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom finalnym pożądanych przez nich 
produktów do miejsc, w których chcą je nabyć, w odpowiednim czasie, na uzgodnionych 
warunkach i po zaakceptowanej przez nich cenie. 

Dystrybucja odpowiada za tworzenie łańcucha dostaw, w którym uczestniczą takie podmioty 
jak dostawcy, producenci, hurtownicy, detaliści, czy klient. Bardzo często znajdują się tam 
również centra dystrybucji. Centrum dystrybucji to miejsce, do którego trafiają towary 
bezpośrednio od producenta i w którym dokonywana jest tak zwana zmiana paletowej 
jednostki ładunkowej, a więc produkty są odpowiednio przepakowywane i wysyłane do 
odpowiednich miejsc przeznaczenia. 

Rozróżniamy kilka rodzajów dystrybucji: 



a) Bezpośrednia- produkty sprzedawane są od producenta bezpośrednio do konsumenta. Ich 
cena jest zazwyczaj korzystna, ponieważ w przepływie towarów nie biorą udziału pośrednicy, 
tacy jak hurtownicy. Wadą takiego działania jest z pewnością duża odpowiedzialność 
spoczywająca na producencie, ponieważ to on musi zajmować się marketingiem 
wytworzonego towaru. Wśród największych zalet można wyróżnić: brak konfliktów na linii 
producent - pośrednik, wszystkie zyski trafiają do producenta, producent ma bezpośredni 
kontakt z klientem. 

b) Intensywna- oferowanie klientom produktów w maksymalnej ilości. Są to najczęściej 
towary codziennego użytku, głównie spożywcze. 

c) Selektywna- polega na celowym korzystaniu przez producenta z ograniczonej liczby 
pośredników przy sprzedaży. Stosowana do produktów, przy których klient gotowy jest 
dojechać, by odebrać towar. 

d) Ekskluzywna- polega na wyborze przez producenta jednego pośrednika na region, 
województwo lub kraj i przyznaje mu prawa wyłączności przy sprzedaży. Jest stosowana przy 
towarach o dużej wartości takie jak samochody, jachty, czy samoloty. 

16. Struktura wyrobu 

Niemal każdy produkt gotowy składa się z pewnych podzespołów. W zależności od 
złożoności danego towaru, jego struktura materiałowa może być niezwykle 
rozbudowana. 

Struktura wyrobu jest podstawą do planowania potrzeb materiałowych. Jest to graficzne 
przedstawienie podzespołów, które wchodzą w skład towaru gotowego. 

Poglądowa struktura materiałowa: 

 

Na powyższej grafice widzimy, że do wyprodukowania roweru potrzebujemy łańcucha, 
dwóch kół, na które składa się 80 szprych oraz 2 opony, siodełko, kierownicę, na którą składa 
się dzwonek i przerzutki oraz dwa pedały. Tak przedstawiona struktura wyrobu od razu 
pokazuje nam jakie i ile podzespołów będzie nam potrzebnych. 



17. 4 podstawowe fazy magazynowanie to przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i 
wydawanie. 

18. Cykl życia produktu: wprowadzenie na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie, spadek 
sprzedaży. 

19. Co-packing, konsolidacja, dekonsolidacja, konfekcjonowanie 

Co-packing to budowanie ściśle określonych zestawów w taki sposób, aby do klienta 
trafiły dedykowane produkty, które odbiorca zamówił. Proces "co-packingu" pozwala 
właścicielowi przedsiębiorstwa podzielić dostawę, w której otrzymano 100 zestawów 
telefonów na 20 zestawów i wysłanie ich do sklepu detalicznego 

W ramach co-packingu firma podejmuje się również procesu foliowania, bandowania oraz 
etykietowania przepakowanego towaru. 

1. Dekonsolidacja- Jej zadaniem jest podzielenie dostawy na kilka mniejszych partii. 

2. Konsolidacja- to proces łączenia przesyłek z różnych dostaw i wysyłanie ich do 
konkretnego odbiorcy. 

3. Konfekcjonowanie- polega na podzieleniu oraz zapakowaniu towarów w taki sposób, aby 
w danej jednostce ładunkowej znajdowały się wyłącznie produkty, na które czeka konkretny 
klient.  

20. Formuły Incoterms (zadanie) 

Formuły incoterms- to formuły handlowe wyznaczające gestię transportową. Decydują o 
warunkach przewozu oraz określają kto w danym momencie i miejscu dokonywania 
przewozu jest odpowiedzialny za towar. Dzielimy je na: 

a) Odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu- CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, 
FCA. 

b) Odnoszące się wyłącznie do transportu wodnego- CFR, CIF, FAS, FOB. 

Zajmijmy się najpierw formułami tyczącymi się wszystkich rodzajów transportu: 

1. EXW (Ex Works)- Kupujący posiada pełną gestię transportową. Organizuje transport, 
ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie dostawy. Sprzedający stawia towar do 
dyspozycji kupującego w punkcie wydania i nie ma on obowiązku odprawy celnej 
eksportowej i załadunku towaru na środek transportu. 

2. FCA (Free Carrier)- Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru 
przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego we wskazanym miejscu i 



czasie. Koszty załadunku na środek transportu ponosi sprzedający w przypadku odbioru 
towaru w zakładzie sprzedającego. W przypadku dostarczenia towaru do terminalu 
przewoźnika wyładunek odbywa się na koszt kupującego. Odprawa celna eksportowa jest 
obowiązkiem sprzedającego. 

3. DAT (Delivered at Terminal)- Sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do 
określonego terminalu i jego rozładunek. 

4. DAP (Delivered at Place)- Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego 
miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego. 

5. DDP (Delivered Duty Paid)- Sprzedający organizujący transport, pokrywa jego koszt, 
ponosi ryzyko oraz dokonuje odprawy celnej importowej. Wyładunek towaru z samochodu 
jest obowiązkiem kupującego. 

6. CIP (Carriage and Insurance Paid)- Koszty transportu oraz koszt ubezpieczenia 
opłacane są przez sprzedającego. 

7. CPT (Carriage Paid To)- Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru 
przewoźnikowi (odtąd ryzyko ponosi kupujący) oraz zawarcie umowy przewozu i opłacenie 
jego kosztów. Obowiązkiem kupującego jest pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem 
towaru do miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem tych, które obciążały kupującego na podstawie 
umowy o przewóz. 

Poznajmy bliżej formuły występujące w transporcie wodnym: 

1. FAS (Free Alongside Ship)- Obowiązkiem kupującego jest zawarcie umowy o przewóz 
towaru morzem, poinformowanie sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i 
wymaganym terminie dostawy towaru do portu. Sprzedający ma obowiązek dokonania 
odprawy celnej w eksporcie i dostarczenia towaru wzdłuż burty statku. 

2. FOB (Free On)- Kupujący ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz towaru morzem, 
podać sprzedającemu nazwę statku, miejsce załadunku i wymagany termin dostawy. 
Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru na wskazany przez kupującego statek i 
dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający ponosi koszty oraz ryzyko uszkodzenia 
lub utraty towaru do przekroczenia linii nadburcia statku w porcie załadunkowym. 

3. CFR (Cost and Freight)- Sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy do określonego 
portu przeznaczenia, pokrycia kosztów załadunku na statek i frachtu. Podział ryzyka 
uszkodzenia lub utraty towaru następuje na linii nadburcia statku w porcie załadunku. 

4. CIF (Cost, Insurance and Freight)- Formuła CIF poszerza zakres obowiązków 
sprzedającego wyspecyfikowanych w formule CFR o ubezpieczenie towaru. 

Należy pamiętać, że każda z formuł incoterms działa oddzielnie. Podczas jednego procesu 
transportowego można korzystać tylko i wyłącznie z jednej formuły. 



ZADANIE 

Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników udało mi się pozyskać materiały niezbędne do 
sformułowania zadania dotyczącego Incoterms 2010, o co prosiliście mnie już jakiś czas 
temu. 

Firma z Barcelony zamówiła w przedsiębiorstwie z Poznania granulat pakowany w workach 
po 1250 kg. Zamówienie składa się z 19 takich worków. 
Cena granulatu na magazynie w Poznaniu wynosi 280,00 € / tonę. 
Koszt dostawy transportem samochodowym do centrum logistycznego w Barcelonie wynosi 
550,00 €. 
Koszt opakowań wynosi 230,00 zł 
Kurs euro to 4,4075 

Podaj odpowiednie warunki dostawy i cenę jednostkową (za tonę) według Incoterms 2010. 

1. Najpierw przeliczamy ile ton ładunku przewozimy: 

19 worków * 1250 kg = 23 750 kg / 1000 = 23 tony 750 kg 

2. Następnie obliczamy jaki jest koszt samego towaru: 

23,750 * 280 € = 6 650,00 € 

3. Teraz na podstawie kursu musimy przeliczyć 230 zł na euro, a dzięki temu otrzymamy 
wartość opakowań w euro: 

230,00 zł / 4,4075 = 52,18 € 

4. Teraz do otrzymanej wartości towaru doliczamy koszt transportu oraz opakowań: 

6 650,00 € + 550,00 € + 52,18 € = 7 252,18 € 

5. Ostatnim krokiem jest podzielenie otrzymanego wyniku przez ilość towaru: 

7 252,18 € / 23,750 t = 305,35 €/t 

Cena jednostkowa (za tonę) wynosi 305,35 € 

Warunki dostawy: DAT, Barcelona, Spain 

DAT (Delivered at Terminal)- Sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego 
terminalu i jego rozładunek. 



21. Marszruta technologiczna 

Aby produkcja tak skomplikowanych rzeczy jak samoloty, okręty, czy statki kosmiczne 
miała ręce i nogi sporządzana jest marszruta technologiczna. 

Marszruta technologiczna zawiera informacje dotyczące wszystkich operacji wykonywanych 
jedna po drugiej mających na celu przetworzenie materiałów w półprodukty lub wyroby 
gotowe. Marszruta określa także narzędzia jakie są potrzebne do pracy oraz czas w jakim 
dana czynność zostanie wykonana. 

Dzięki marszrucie technologicznej błędy w produkcji można bardzo szybko wychwycić i 
naprawić. 

Marszruta zawiera czasy takie jak: 

- Czas jednostkowy- czas potrzebny do wykonania jednej operacji. 

- Czas przygotowawczo-zakończeniowy- określa ile czasu potrzeba do przygotowania 
stanowiska do pracy i jego posprzątanie po pracy. 

- Czas transportu- związany z przemieszczaniem towaru pomiędzy kolejnymi stanowiskami 
pracy. 

22. Harmonogram produkcji 

Prowadząc przedsiębiorstwo produkcyjne musimy podjąć decyzję w jaki sposób 
realizujemy daną serię produkcyjną. Rozróżniamy trzy rodzaje harmonogramów 
produkcyjnych: harmonogramowanie w przód, w tył oraz kombinowane. 

1. Harmonogramowanie w przód polega na terminowaniu każdego zadania w 
najwcześniejszym możliwym terminie jego wykonania, a zatem każdą serię produkcyjną 
realizujemy jak najwcześniej jest to możliwe. Zaletą takiego zachowania jest bezpieczeństwo, 
że w razie awarii maszyny wciąż mamy czas na wyprodukowanie tego towaru. Wadą takiego 
harmonogramowania są koszty magazynowe, gdyż wyprodukowany wcześniej towar musimy 
przez jakiś czas składować. 

Przykład: Załóżmy, że klient chce otrzymać produkt 20 grudnia 2014 roku. My wszystkie 
podzespoły otrzymujemy 10 grudnia 2014 roku, a produkcja trwa 48 godzin, (pracujemy 8 
godzin dziennie). Rozpoczynamy produkcję w najwcześniejszym możliwym terminie, a więc 
10 grudnia, kiedy otrzymaliśmy wszystkie półprodukty. 10 grudnia produkcja trwa 8 godzin, 
11 grudnia- 16 godzin, 12 grudnia- 24 godziny, 13 grudnia- 32 godziny, 14 grudnia- 40 
godzin, 15 grudnia- 48 godzin, więc nasz produkt jest gotowy. Przez kolejne 5 dni 
magazynujemy go, a 20 grudnia wysyłamy do odbiorcy. 

2. Harmonogramowanie wstecz polega na budowie harmonogramu zaczynając od 
wymaganej daty zakończenia zlecenia, a więc musimy policzyć jak długo zajmie nam 



produkcja danej partii zamówienia i licząc wstecz od momentu wydania produktów ustalamy 
najpóźniejszy możliwy termin do rozpoczęcia produkcji. Wadą takiego zachowania jest fakt, 
iż nie mamy wpływu na różnego rodzaju awarie na produkcji. W momencie, gdy psuje się 
maszyna, zamówienie automatycznie ma opóźnienie. Z pewnością zaletą takiego 
harmonogramowania jest brak kosztów magazynowania, gdyż wyprodukowany towar 
natychmiast jest przeznaczony do wysyłki. 

Przykład: Klient chce otrzymać produkt gotowy 28 grudnia 2014 roku. Kierownik produkcji 
obliczył, że do wytworzenia towaru potrzeba 40 godzin pracy. Tak więc od 28 grudnia 
odejmujemy 40 godzin roboczych. 28 grudnia pracujemy 8 godzin, 27 grudnia- 16 godzin, 26 
grudnia- 24 godziny, 25 grudnia 32 godziny i 24 grudnia 40 godzin. Wychodzi na to, że 
produkcję trzeba rozpocząć 24 grudnia. 

3. Harmonogramowanie kombinowane jest odpowiednim połączeniem wyżej 
wymienionych koncepcji, a więc produkujemy towar gdy mamy na to czas, niekoniecznie 
musi być to wykonane w jednym ciągu. 

Przykład: Do wyprodukowania towaru potrzeba 8 godzin. Mamy na to 5 dni i pracujemy 8 
godzin dziennie. W pierwszy dzień produkujemy 1 godzinę, w drugi dzień- 3 godziny, w 
trzeci- 2 godziny, w czwarty- 1 godzinę i w piąty- 1 godzinę. Towar wyprodukowaliśmy na 
czas, ale zamiast wytwarzać go przez cały jeden dzień rozłożyliśmy sobie pracę na 5 
kolejnych dni i dzięki temu mieliśmy czas na produkcję innych towarów. 

 

23. System dwóch worków- Polega na tym, iż dzielimy towar na dwie grupy- jedna zawiera 
towar bieżący, a druga towar zabezpieczający. W momencie, gdy skończy nam się ładunek w 
grupie bieżącej korzystamy z grupy zabezpieczającej, a w tym czasie zamawiamy kolejna 
dostawę niezbędnego asortymentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowy towar będziemy 
kupować zawsze w najodpowiedniejszym momencie. 

24. Formy składowania: 

a) Rzędowe- Polega na ułożeniu jednostek ładunkowych w rzędach w sposób, który 
umożliwia dostęp do każdej z nich. Dostęp jest możliwy z korytarzy znajdujących się 
pomiędzy rzędami. Towary można składować jedynie w poziomie, piętrzyć i umieszczać w 
regałach na wielu poziomach. 

b) Blokowe- Polega na ułożeniu jednostek ładunkowych na posadce magazynu, jedna przy 
drugiej, z zachowaniem między nimi wymaganych luzów manipulacyjnych. W zależności od 
ilości asortymentu tworzy się bloki dwu-, trzy- oraz wielorzędowe, po kilka jednostek ła 

25. Rodzaje zapasów: 

a) Cykliczny- To zapas wynikający z okresowych, cyklicznie powtarzających się dostaw i 
systematycznego zużycia. 



b) Sezonowy- To zapas utrzymywany w związku z sezonowością popytu, tworzony do 
zaspokojenia okresowo zwiększającego się zapotrzebowania. 

c) Zabezpieczający- Zapas, który ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed 
wzrastającym popytem lub przedłużającym się czasem dostawy nowego asortymentu. 

26. Podatność magazynowa- Zdefiniowany stopień odporności ładunku na warunki oraz 
czas magazynowania. 

27. Techniczna podatność transportowa- Stopień odporności ładunku na przemieszczanie.  

28. Komora chłodnicza- Zamknięta przestrzeń o dużej izolacyjności cieplnej, w której 
utrzymywana jest stała temperatura. Komory dzielimy na: 

a) Chłodnicze- Zakres temperatur od 0 do +10°C 

b) Mroźnicze- Zakres temperatur od -5 do -25°C 

c) Mroźnicze głębokiego mrożenia- Temperatura ok. -30°C 

29. Urządzenia stosowane na magazynie: Mobilne i stacjonarne 

Urządzenia stale 

O kilku urządzeniach, które są wykorzystywane na magazynach wspomniałem już 
wcześniej, jednak dziś skupimy się na urządzeniach bardziej stacjonarnych. 

1. Urządzenia magazynowe- to urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie 
zapasów w procesach magazynowania realizowanych w ramach procesów logistycznych. 
Zalicza się do nich: 

 Urządzenia do składowania 
 Urządzenia klimatyzacyjno- wentylacyjne 
 Urządzenia ochrony przeciwpożarowej 
 Urządzenia zabezpieczania 

2. Urządzenia do składowania- to takie, których rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają 
układanie, opieranie, bądź zawieszanie przechowywanych w magazynie asortymentów. 
Dzielą się na: 

 Regały 
 Stojaki 
 Wieszaki 
 Podkłady 
 Zasieki 
 Urządzenia specjalizowane 



3. Regały- urządzenia o budowie przestrzennej wielopoziomowej, przeznaczone do 
składowania asortymentów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych lub przy 
wykorzystaniu urządzeń pomocniczych. Rozróżnia się regały stałe, przejezdne i 
specjalizowane. 

a) Regały stałe- to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe 
położenie podczas procesu magazynowania. 

b) Regały przejezdne- urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w 
zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po podłodze magazynu. 

c) Regały specjalizowane- urządzenia, których elementy konstrukcyjne są ukształtowane 
odpowiednio do wyróżnionych cech składowanych zapasów oraz technologii składowania. 

4. Stojaki- to urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowania 
asortymentów, które opierane są bezpośrednio o elementy konstrukcyjne. Dzielimy je na: 

 Stojaki gniazdowe 
 Stojaki pryzmowe 
 Stojaki słupkowe 
 Stojaki specjalizowane 
 Stojaki szczelinowe 

5. Wieszaki- urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowanie, poprzez 
bezpośrednie lub pośrednie zawieszenie asortymentu na elementach konstrukcyjnych do tego 
przygotowanych. Dzielimy je na: 

 Wieszaki podwieszane 
 Wieszaki przyścienne 
 Wieszaki specjalizowane 
 Wieszaki stojące 

6. Podkłady- urządzenia wykonane z takich elementów, jak drewno, metal, czy tworzywa 
sztuczne, pozwalające na składowanie asortymentu z zachowaniem określonej odległości nad 
podłożem. Rozróżniamy podkłady: 

 Ażurowe 
 Belkowe 
 Płytowe ażurowe 
 Płytowe pełne 
 Specjalizowane 

7. Zasieki- urządzenia o budowie przestrzennej mocowane do posadzki wewnątrz budynku 
magazynowego, przeznaczone do składowania materiałów sypkich lub kawałkowych luzem, 
które wymagają ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Dzielimy je na: 

 Zasieki 
 Zasieki jednokomorowe 



 Zasieki specjalizowane 
 Zasieki wielokomorowe dwurzędowe 
 Zasieki wielokomorowe jednorzędne 

8. Poza tym na magazynie można spotkać takie urządzenia jak przenośniki taśmowe, 
łańcuchowe, rolkowe i paskowe oraz owijarkę do palet, paletyzator, czy bandownicę. 

Urządzenia mobilne 

Aby magazyny mogły sprawnie i bezpiecznie funkcjonować stosuje się na nich różnego 
rodzaju urządzenia ułatwiające pracę osób na nich pracujących. 

Wózek paletowy (paleciak), a na magazynach zwany także "pieskiem" to najpopularniejszy 
wózek używany podczas procesu magazynowania. Przydatny na samochodach ciężarowych. 
Pomaga przewozić towary ułożone na palecie poprzez podniesienie jej na wysokość kilku lub 
kilkunastu centymetrów nad ziemią. Zazwyczaj może on przemieszczać towary ważące nawet 
kilkaset kilogramów. 

 

Wózek widłowy zwany także widlakiem jest pojazdem silnikowym. Aby sprawnie się nim 
posługiwać należy posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania nim. Służy do 
wspomagania pracy magazyniera. Za jego pomocą można układać palety na wysokości nawet 
kilku metrów. Jest stosowany także do załadunków naczep ciągników siodłowych. 
Największe widlaki mają udźwig do kilku ton. 

 



Suwnica jest to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm 
podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania 
materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością 
podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu. 

 

Innym przykładem urządzenia stosowanego na magazynie jest bandownica. Jej zadaniem jest 
zabezpieczenie ładunku przed uszkodzeniem w czasie transportu poprzez zaklejenie paczki 
wytrzymałą taśmą. 

Jeśli magazynowane towary wymagają odpowiednich warunków mikroklimatycznych, 
przydatnymi urządzeniami mogą okazać się osuszacz powietrza, klimatyzator lub 
podgrzewacz. 

 



 

30. Symbole stosowane na opakowaniach: 



 


