
JAK 
OPTYMALIZOWAĆ 

ZAPASY.

OPTYMALNY KOSZTOWO POZIOM ZAPASÓW VS 

WŁAŚCIWY STANDARD OBSŁUGI KLIENTÓW?



• Optymalny poziom zapasów – jak rozumieć to pojęcie

• Koszty zapasów

• Logistyczne

• Finansowe

• Odnawianie zapasów

• Jakość obsługi

• Optymalizacja



OPTYMALNY POZIOM ZAPASÓW

• W sposób uproszczony – to taki poziom zapasów w łańcuchu dostaw, który 

pozwala na zachowanie ciągłości produkcji / sprzedaży z uwzględnieniem 

marginesu bezpieczeństwa, ale jednocześnie nie generuje nadmiernych kosztów 

logistycznych czy kapitałowych.

• W dobie e-commerce i w obszarze firm handlowych B2B i B2C – to taki poziom 

zapasu, który zapewnia ciągłość sprzedaży przy zachowaniu racjonalnego kosztu 

zapasu, ale z uwzględnieniem cyklu życia produktu. 



KOSZTY LOGISTYCZNE

• W największym skrócie – koszty związane ze składowaniem i obsługą logistyczną 

procesów związanych z dystrybucją produktów.

• Koszt magazynowania – koszt składowania jednostki towaru, uwzględniający 

całkowite koszty infrastrukturalne i inne związane z utrzymaniem jednostki 

magazynowej (czynsze, media, ochrona, ubezpieczenie).



KOSZTY LOGISTYCZNE

• Koszt nabycia a koszt zakupu:

• Koszt zakupu – w uproszczeniu: cena z faktury zakupu.

• Koszt nabycia – całkowity koszt (zakup + koszty dodatkowe: transport, cła, 

opłaty importowe itp.).

• Wpływ procesów logistycznych na koszt nabycia:

• Rozdrobnienie zamówień zwykle podnosi koszty dodatkowe związane z 

zakupem a tym samym podnosi kosz nabycia.



KOSZTY FINANSOWE

• Bezpośrednie – koszt kapitału „zamrożonego” w towarze.

• Pośrednie – utracone zyski, jeżeli towar zakupiony nie rotuje.



ODNAWIANIE ZAPASÓW

• W tradycyjnej logistyce istnieje wiele sprawdzonych wzorów na 

optymalizację zamówień i ustalenie wielkości zamówień uzupełniających:

• Formuła Wilsona.

• Metody Lean oparte o stałe zamówienia, stały harmonogram, planowanie 

komponentów itp.

• Metody mieszane, łączące stały harmonogram z planowaniem popytu.



ODNAWIANIE ZAPASÓW

• Nowoczesny handel oraz ewolucja produktowa sprawiają, że w wielu 

przypadkach dotychczasowe metody nie sprawdzają się:

• Agresywnie zmienny popyt e-commerce.

• Rosnące kategorie „fashion”.

• Produkty o krótkim „life-span”.



JAKOŚĆ OBSŁUGI 
(POD KĄTEM DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU)

• Dawniej – zapewnienie ciągłej dostępności oczekiwanych produktów.

• Dziś – zapewnienie błyskawicznej dostępności produktów wschodzących



OPTYMALIZACJE W DYNAMICZNYM ŚRODOWISKU 
ZMIENNEGO POPYTU I DOSTĘPNOŚCI

• W dobie konsumpcyjnego stylu życia rośnie waga umiejętności częstego 

wprowadzania nowości na rynek.

• Konsumenci akceptują i często wręcz oczekują nowych, innych produktów 

(nawet kosztem ich jakości: jednosezonowa odzież, akcesoria).

• Skracanie cyklu życia produktu dotyka coraz częściej branż do niedawna 

uważanych za stabilne (motoryzacja, RTV, AGD).



PLANOWANIE POPYTU

• Liderzy rynku wydają gigantyczne środki na zaawansowane rozwiązania 

informatyczne oparte o SI w celu jak najlepszego przewidywania popytu i w 

oparciu o te analizy planują zapasy (Amazon)

• Wiele firm coraz częściej przechodzi od szacowania popytu do planowania i 

kreowania popytu – z pełną świadomością i zamiarem wypuszczenia na rynek 

określonych wolumenów produkcyjnych i bez planu ich wznawiania.



POPYT, ZAPAS, ZAMÓWIENIA W MAŁEJ FIRMIE 
HANDLOWEJ

• Małe organizacje mają niewielkie możliwości korzystania z narzędzi dostępnych 

dla korporacji, jednak mogą i powinny wykorzystywać proste mechanizmy 

pozwalające na:

• Wyliczanie kosztu składowania produktu.

• Wyliczanie kosztu zamrożonego kapitału.

• Wyliczania utraty zysku w wyniku zamrożenia kapitału.

• Powyższe dane stanowią bazę do zarządzania stockiem i polityką zakupową.



KOSZT SKŁADOWANIA
(UPROSZCZONY KALKULATOR)

• Efektywny metr sześcienny kosztuje 56,25 PLN 

miesięcznie.

• Globus jest w kartonie o wymiarach 40/40/60cm –

0,096m3

• Miesięczny koszt składowania produktu wynosi 5,40 PLN

• Marża kwotowa dla ceny wyjściowej to 30 PLN

• W szóstym miesiącu składowania globus zaczyna 

przynosić straty.

Koszty magazynu łączne /mc

(bez załogi) 27000

Ilość półek (lokalizacji) 2400

Objętość półki (lokalizacji) 0,25

Nominalna ilość m3 600

Efektywna ilość m3 (80%) 480

Koszt efektywnego m3/mc 56,25



KOSZT SKŁADOWANIA
(3PL)

• W logistyce realizowanej przez 3PL kalkulacje kosztów składowania są zależne od modelu 

rozliczeniowego. Jeżeli operator rozlicza nas za zajęte lokalizacje – niestety należy 

przyjmować dane uśrednione:

• Paletodoba kosztuje 0,85 PLN

• Na palecie w dostawie wjechało 18 globusów

• W pierwszym miesiącu nie było sprzedaży, składowanie sztuki kosztowało 1,44 PLN

• W szóstym miesiącu zostały 2 sztuki, ale ich składowanie będzie kosztować blisko 13 PLN/szt.

• Sofa zajmuje jedno miejsce paletowe – każdy dzień składowania sofy „wyżera” 0,85 PLN z 

naszej marży handlowej.



KOSZT FINANSOWE
(KAPITAŁOWE I POŚREDNIE)

• Koszt kapitału zaangażowanego w towary w magazynie wynika wprost z kosztu kredytu,  

z jakiego finansowano zakup. 

• Jeżeli zakup finansowany jest ze środków obrotowych – przy obecnych stopach 

procentowych jest to koszt pomijalny.

• Koszty pośrednie – utracone zyski: w przypadku nietrafionych zakupów obrotowych jest 

to wartość utraconych marż, jakie można byłoby uzyskać inwestując w towar rotujący. 

Jest to wartość trudna do oszacowania w małym przedsiębiorstwie, jednak zdecydowanie 

należy pamiętać o tym zjawisku podejmując decyzję o „wietrzeniu magazynów”.



OPTYMALIZACJE
(DLA FIRM BEZ ZAPLECZA TECHNOLOGICZNEGO I IT)

• Monitorowanie kosztów składowania per jednostka towaru.

• Obliczanie kosztów kapitałowych bezpośrednich.

• Szacowanie kosztów finansowych pośrednich.

• Ustalenie minimalnej oczekiwanej marży.

• Ustalanie „progu bólu” dla decyzji o wyprzedaży (ew. zwrocie do dostawcy).

• Wdrożenie polityki czyszczenia zapasów.

• Wdrożenie polityki zakupowej (w oparciu o analizy historyczne).



STANDARD OBSŁUGI KLIENTA W FIRMIE HANDLOWEJ

• Firmy handlujące generykami, produktami powtarzalnymi – jak najbardziej 

powinny stosować sprawdzone narzędzia i wzory do obliczania poziomu 

zapasów i optymalizacji wielkości zamówień. 

• Kluczową wartością jest utrzymanie ciągłości dostępności pożądanych 

produktów.



STANDARD OBSŁUGI KLIENTA W FIRMIE HANDLOWEJ

• Firmy obracające produktami o krótkim cyklu życia powinny przekuwać 

słabości w zalety, kreować wizerunek partnera dostarczającego ciągle nową, 

ciekawą ofertę. 

• Jednocześnie firmy takie powinny wystrzegać się efektu „fidget spinner” 

(zakupu towarów w ich końcowym cyklu życia).
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