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Magazynowanie i transport wewn´trzny

Obliczanie wielkoÊci zapasu
z powodu losowego charakteru
zamówieƒ klientów zawsze jest
obarczone pewnym ryzykiem. Nie-
mniej, istniejà metody pozwalajà-
ce zminimalizowaç to ryzyko. Na
rys. 1 przedstawiono interpretacj´
graficznà podstawowych poj´ç
w zakresie teorii zapasów, wyko-
rzystywanych we wspomnianych
metodach.

Do podstawowych metod uzupe∏-
niania zapasów zalicza si´ metod´
sta∏ej wielkoÊci dostawy oraz metod´
sta∏ego cyklu zamawiania.

Metoda sta∏ej wielkoÊci dostawy
oznacza koniecznoÊç ciàg∏ego kon-
trolowania stanu zapasu. W mo-
mencie obni˝enia si´ stanu zapasu
poni˝ej pewnego krytycznego
punktu zamawiania nast´puje sy-
gna∏ do dostawcy o koniecznoÊci
wykonania dostawy o uzgodnionej
sta∏ej wielkoÊci D. Oprócz wspo-
mnianej sta∏ej wielkoÊci dostawy
metoda ta charakteryzuje si´ bra-
kiem okresowoÊci zamawiania (na
ogó∏ T1 ≠ T2 ≠ T3). Graficznà inter-
pretacj´ sta∏ej wielkoÊci dostawy
przedstawiono na rys. 2.

Metoda sta∏ego cyklu zamawia-
nia oznacza dokonywanie zamawia-
nia w sta∏ych odst´pach czasu T.
W przypadku sta∏ego popytu zacho-
wana zosta∏aby sta∏a wielkoÊç partii
dostawy, ale na ogó∏ warunek sta∏e-
go popytu nie jest spe∏niony. Mo˝na
wi´c uznaç, ˝e oprócz sta∏ych usta-
lonych chwil zamawiania (np. co
wtorek o 900) metoda ta charaktery-
zuje si´ zmiennà wielkoÊcià partii
dostawy. Graficznà interpretacj´
sta∏ego cyklu zamawiania przedsta-
wiono na rys. 3.

Po analizie przedstawionych po-
wy˝ej metod sterowania wielkoÊcià
zapasu mo˝na stwierdziç, ˝e meto-
da sta∏ego cyklu zamawiania jest
prostsza w stosowaniu (mo˝liwe
jest nawet jej u˝ycie bez systemu
komputerowego) od metody sta∏ej

wielkoÊci dostawy. Jednak˝e stoso-
wanie metody sta∏ego cyklu w wa-
runkach losowoÊci zamówieƒ klien-
tów wiàzie si´ z wi´kszym (ni˝
w przypadku metody konkurencyj-
nej) ryzykiem wystàpienia braku to-
waru w magazynie. 
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Rys. 1. Interpretacja graficzna podstawowych poj´ç w teorii zapasów

Rys. 2. Przebieg stanu zapasu przy sta∏ej wielkoÊci dostawy
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Proponowana metoda 
okreÊlania poziomu zapasu

Opisywana poni˝ej metoda okre-
Êlania poziomu zapasu zosta∏a za-
proponowana do zastosowania od
2005 r. w Êredniej wielkoÊci przed-
si´biorstwie dystrybucyjnym. Przy
opracowaniu tej metody zosta∏y
wzi´te pod uwag´ wymagania
klienta, dotyczàce uwzgl´dnienia
sezonowoÊci popytu, prostoty me-
tody oraz mo˝liwoÊci jej stosowa-
nia w Êrodowisku arkusza kalkula-
cyjnego. Do okreÊlania poziomu za-
pasu dla ka˝dego asortymentu we
wspomnianym przedsi´biorstwie
proponuje si´ zatem nast´pujàcy
schemat post´powania:
• sporzàdzenie statystycznego ze-

stawienia wielkoÊci sprzeda˝y
(w sztukach opakowaƒ jednostko-
wych) w jednostce czasu dla ka˝-
dego asortymentu za rok 2003
oraz 2004. Najlepszà jednostkà
czasu jest w tym przypadku doba,
jednak˝e uwzgl´dniajàc realia
proponuje si´ przyjàç tydzieƒ.
Wówczas wielkoÊç sprzeda˝y w i -
tym tygodniu 2003 roku mo˝na
oznaczyç jako              (i = 1,.., m;
m – liczba tygodni w roku, m = 52).
Analogicznie sprzeda˝ w kolej-
nych tygodniach 2004 r. mo˝na
oznaczyç jako           ;

• dzielàc wielkoÊç sprzeda˝y z po-
szczególnych tygodni roku o wi´k-
szej sprzeda˝y (zak∏ada si´ rok
2004) przez wielkoÊci sprzeda˝y
dla tych samych tygodni (miesi´-
cy) roku 2003, otrzymuje si´ sze-
reg liczb  

dla i = 1,.., m. Nast´pnie obliczajàc
Êrednià arytmetycznà z tego szere-
gu liczb, otrzymuje si´ uÊredniony
wspó∏czynnik wzrostu sprzeda˝y 

• dzielàc wyniki sprzeda˝y S i (i – nu-
mer kolejnego tygodnia w roku)
z poszczególnych tygodni 2004 r.
przez sprzeda˝ tygodnia o naj-
wi´kszej sprzeda˝y (02 – 07 sierp-
nia, 32 tydzieƒ 2004 r.), otrzymu-
je si´ szereg liczb o wartoÊciach
z zakresu 0...1. Liczby te sà warto-
Êciami wspó∏czynnika sezonowo-
Êci               dla poszczególnych
tygodni, czyli. 

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e 
• nast´pnie na podstawie zale˝noÊci

nale˝y wyznaczyç wielkoÊç zapa-
su normatywnego w kolejnych
tygodniach roku 2005;
Uwzgl´dniajàc planowany wzrost

sprzeda˝y w 2005 r. oraz planowa-
nà strategi´ dostaw, ustala si´ arbi-
tralnie wartoÊç wspó∏czynnika
wzrostu zapasu rezerwowego       
, . Wówczas zapas rezer-
wowy dla danego asortymentu mo˝na
okreÊliç z zale˝noÊci

, gdzie      – Êrednia wielkoÊç
sprzeda˝y danego asortymentu
w czasie od z∏o˝enia zamówienia
do momentu zakoƒczenia przyj´cia
dostawy;

Przy sterowaniu zapasem propo-
nuje si´ zastosowaç zmodyfikowa-
nà metod´ sta∏ej wielkoÊci dostawy.
Modyfikacja polega na tym, ˝e za-
mówienie dostawy nast´puje w mo-
mencie osiàgni´cia przez stan ma-
gazynowy poziomu zapasu rezer-
wowego (jak w metodzie klasycz-
nej), natomiast wielkoÊç partii do-
stawy danego asortymentu w i –tym
tygodniu      jest zmienna z powo-
du zmiennej (wskutek uwzgl´dnie-
nia sezonowoÊci) wielkoÊci zapasu
normatywnego,

Uproszczenia, zastosowane w za-
proponowanej metodzie oraz arbi-
tralny charakter ustalania wartoÊci
niektórych parametrów, mogà po-
wodowaç nieco wi´kszy b∏àd szaco-
wania stanu zapasu, ni˝ w przypad-
ku konkurencyjnych, bardziej skom-
plikowanych metod. 

Niemniej przedstawiona w niniej-
szym opracowaniu metoda z racji
swojej prostoty mo˝e byç stosowa-
na nawet w przypadku przedsi´-
biorstwa niestosujàcego ˝adnego
wyspecjalizowanego programu
komputerowego, wspomagajàcego
zarzàdzanie systemem logistycz-
nym firmy (wystarczy arkusz kalku-
lacyjny). 
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Rys. 3. Przebieg stanu zapasu przy sta∏ym cyklu zamawiania
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