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Zabezpieczenie mienia w magazynie
– wybrane aspekty

Ciàg∏e dà˝enie do coraz szybszych
przep∏ywów towarowych w procesach zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych w gospodarce rynkowej,
wymaga nie tylko zapewnienia istotnych z logistycznego punktu widzenia terminowego realizowania procesów i jakoÊci dostaw, lecz równie˝ dba∏oÊci o to, aby by∏y one obcià˝one mo˝liwie niskimi kosztami.
Celem niniejszego opracowania
jest zwrócenie uwagi na problematyk´ zwiàzanà z zabezpieczeniem
mienia w magazynach, zw∏aszcza
w aspekcie elementów nie wymagajàcych znacznych nak∏adów.
POJ¢CIE ZABEZPIECZENIA MIENIA
Zabezpieczenie mienia obejmuje szeroki kràg problemów i wià˝e si´ zarówno z czynnikami technicznymi, jak i organizacyjno-ekonomicznymi. Czynniki
te cz´sto oddzia∏ywujà wzajemnie na
siebie, tworzàc uk∏ady decydujàce
o poziomie zabezpieczenia mienia.
Mo˝na zatem przyjàç, ˝e organizacja
zabezpieczenia mienia obejmuje dzia∏ania w okreÊlonych warunkach technicznych magazynu, zmierzajàce do
zapewnienia poziomu ochrony zapasów magazynowych, uniemo˝liwiajàcego naruszenie tych zapasów. Dotyczy
to zarówno ich jakoÊci, jak i iloÊci. Ponadto czynniki organizacyjno-ekonomiczne (okreÊlone w dalszym ciàgu
opracowania jako organizacyjne) oraz
zasady odpowiedzialnoÊci za powierzone mienie i realizacj´ kontroli, determinujà niektóre rozwiàzania techniczne,
niezb´dne dla zapewnienia odpowiednich warunków ograniczajàcych dost´p
osób niepowo∏anych do mienia sk∏adowanego w magazynie.
Zestaw czynników wp∏ywajàcych na
zabezpieczenie mienia w magazynie
prezentuje si´ na ryc. 1. (wybrane czynniki, b´dàce przedmiotem tego artyku∏u
majà pogrubione linie pól).
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Na podstawie obserwacji w wielu
mi podmiotu gospodarczego
magazynach mo˝na sformu∏owaç po- • dokumenty stosowane w magazynie
i ich obieg, informacje w formie bezglàd, i˝ zdecydowana wi´kszoÊç podpapierowej, przep∏yw informacji
miotów gospodarczych posiadajàcych
magazyny, spe∏nia wymogi techniczne 3. Zasady odpowiedzialnoÊci materialnej.
zwiàzane z zabezpieczeniem mienia. 4. Zakresy czynnoÊci pracowników nadMajàc na uwadze czynniki organizacyjzoru i pracowników magazynowych.
ne mo˝na stwierdziç, ˝e poziom ewi- 5. Przebieg procesu magazynowego:
dencji obrotów przewa˝nie prezentuje • odbiór i przyj´cie towarów
si´ dobrze, a o jego ostatecznym kszta∏- • sk∏adowanie towarów
cie decyduje system komputerowy, ja- • kompletacja partii wydaƒ (z ewentualnym pakowaniem)
kim u˝ytkownik magazynu si´ pos∏uguje. Podobnie przedstawia si´ sprawa • wydanie odbiorcy
6. Obowiàzki w zakresie przygotowawielkoÊci i rotacji zapasów.
nia inwentaryzacji.
Natomiast kwestia w∏aÊciwej dokumentacji instrukcyjnej, zasad odpowiedzialno- 7. Zabezpieczenie magazynu:
Êci za powierzone mienie oraz stosowa- • zasady zabezpieczenia – zamykanie
nych metod inwentaryzacji, najcz´Êciej
cechuje si´ znacznà
Zabezpieczenie
przypadkowoÊcià
mienia
i nie zapewnia w∏aÊciwych warunków,
sprzyjajàcych nale˝yCzynniki
Czynniki
temu zabezpieczeniu
techniczne
organizacyjne
mienia.
MAGAZYNOWA
DOKUMENTACJA
INSTRUKCYJNA
Ka˝dy magazyn
winien byç wyposa˝ony w dokumentacj´
instrukcyjnà, zwanà
„instrukcjà magazynowà”, obejmujàcà co
najmniej ni˝ej przedstawiony zakres:
1. Poj´cie i zadania
magazynu.
2. Zagadnienia organizacyjne:
• udzia∏ magazynu
w strukturze organizacyjnej podmiotu gospodarczego
• powiàzanie magazynu z komórkami organizacyjny-
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Ryc. 1. Czynniki wp∏ywajàce na zabezpieczenie mienia
w magazynie
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magazynu
• zasady zabezpieczenia w czasie ruchu
• zasady zabezpieczenia przed szkodnikami
• wymagane warunki przechowalnicze.
Instrukcja musi odpowiadaç warunkom
pracy mo˝liwym do realizacji w okreÊlonym magazynie. Powinna s∏u˝yç personelowi magazynowemu przede wszystkim do prawid∏owej realizacji prac magazynowych, a wi´c nie stanowi ona
êród∏a wiedzy jak byç powinno w warunkach idealnych, lecz mówi o tym, jak
nale˝y post´powaç w warunkach konkretnego obiektu magazynowego.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e w podmiotach gospodarczych dà˝àcych do wprowadzenia „systemu jakoÊci” posiadanie instrukcji magazynowej (procedur magazynowych)
staje si´ podstawowym warunkiem
wprowadzenia takiego systemu. I tak:
norma PN – ISO 9004-1 pt.: Zarzàdzanie jakoÊcià i elementy systemu jakoÊci
mówi, ˝e ka˝de zdarzenie przep∏ywu
dóbr w przedsi´biorstwie musi byç udokumentowane okreÊlonà procedurà, natomiast norma PN – ISO 9001 pt.: Model zapewnienia jakoÊci w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji,
instalowaniu i serwisie okreÊla elementy,
jakie muszà byç uwzgl´dnione:
4.15. Post´powanie z wyrobem, jego
przechowywanie, pakowanie, zabez pieczenie i dostarczenie.
4.15.1. Postanowienia ogólne
Dostawca powinien ustanowiç i utrzymywaç udokumentowane procedury post´powania z wyrobem, jego przechowywania, pakowania, zabezpieczania
i dostarczania.
4.15.2. Post´powanie z wyrobem
Dostawca powinien okreÊliç sposób
post´powania z wyrobem zapobiegajàcy jego uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4.15.3. Przechowywanie
Dostawca powinien wykorzystywaç wyznaczone powierzchnie sk∏adowe lub magazyny, aby zapobiec uszkodzeniu lub
zniszczeniu wyrobu przed jego u˝yciem
lub dostawà. Nale˝y ustaliç w∏aÊciwe metody potwierdzania przyj´cia wyrobu do
przechowywania oraz jego wydania.
Nale˝y oceniaç stan przechowywanego wyrobu w odpowiednich odst´pach
czasu w celu wykrycia zniszczeƒ.
4.15.4. Pakowanie
Dostawca powinien nadzorowaç opakowania oraz procesy pakowania

i oznaczania (w tym równie˝ stosowanych materia∏ów) w zakresie niezb´dnym do zapewnienia zgodnoÊci z ustalonymi wymaganiami.
4.15.5. Zabezpieczenie
Dostawca powinien stosowaç odpowiednie metody zabezpieczania i segregacji wyrobów w okresie, gdy sà one
przez niego nadzorowane.
4.15.6. Dostarczanie
Dostawca powinien zapewniç ochron´ jakoÊci wyrobu po kontroli i badaniach koƒcowych. Je˝eli jest to okreÊlone
w umowie, ochron´ t´ nale˝y rozszerzyç
tak, aby obejmowa∏a dostaw´ do miejsca przeznaczenia.”
Porównujàc dane zawarte w przytoczonym zakresie instrukcji magazynowej, szczególnie w pkt. 5 i pkt. 4.15.
wg normy PN – ISO 9001, widaç wyraênie zbie˝noÊç tematycznà obu dokumentów, mo˝na wi´c przyjàç, ˝e posiadanie przez przedsi´biorstwo instrukcji
magazynowej stanowi element spójny
i wymagany przez system jakoÊci.
ODPOWIEDZIALNOÂå
ZA POWIERZONE MIENIE
OdpowiedzialnoÊç materialnà pracowników reguluje Kodeks pracy oraz
rozporzàdzenie Rady Ministrów okreÊlajàce tryb ∏àcznego powierzania mienia
oraz warunków odpowiedzialnoÊci za
szkody w mieniu.1
Kodeks pracy w dziale piàtym omawia odpowiedzialnoÊç materialnà pracowników, z tym ˝e w rozdziale I prezentuje si´ kwestie zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià pracowników za szkod´ wyrzàdzonà pracodawcy, natomiast w rozdziale II odpowiedzialnoÊç zwiàzanà
z mieniem powierzonym pracownikowi.
W zakresie odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z mieniem powierzonym pracownikowi najwa˝niejsze artyku∏y zawarte
w rozdziale II stanowià:
Art. 124 § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiàzkiem zwrotu albo
do wyliczenia si´:
1) pieniàdze, papiery wartoÊciowe lub
kosztownoÊci,
2) narz´dzia i instrumenty lub podobne
przedmioty, a tak˝e Êrodki ochrony indywidualnej oraz odzie˝ i obuwie robocze, odpowiada w pe∏nej wysokoÊci za szkod´ powstajà w tym mieniu.
§ 2. Pracownik odpowiada w pe∏nej
wysokoÊci równie˝ za szkod´ w mieniu innym ni˝ wymienione w § 1, po-

wierzonym mu z obowiàzkiem zwrotu
albo do wyliczenia si´.
§ 3. Od odpowiedzialnoÊci okreÊlonej
w § 1 i 2 pracownik mo˝e si´ uwolniç, je˝eli wyka˝e, ˝e szkoda powsta∏a z przyczyn od niego niezale˝nych,
a w szczególnoÊci wskutek niezapewnienia przez pracodawc´ warunków,
umo˝liwiajàcych zabezpieczenie powierzonego mienia”.
Pracownik odpowiada zatem za szkod´ w pe∏nej wysokoÊci, tzn. równie˝
za korzyÊci utracone przez zak∏ad pracy. Zak∏ad pracy obowiàzany jest jedynie do wykazania szkody w powierzonym mieniu, natomiast pracownik
musi udowodniç, ˝e szkoda powsta∏a
nie z jego winy lub jest mniejszej wysokoÊci.
Dalsze artyku∏y rozdzia∏u II stanowià:
Art. 125. § 1. Na zasadach okreÊlonych w art. 124 pracownicy mogà
przyjàç wspólnà odpowiedzialnoÊç
materialnà za mienie powierzone im
∏àcznie z obowiàzkiem wyliczenia si´.
Podstawà ∏àcznego powierzenia mienia jest umowa o wspó∏odpowiedzialnoÊci materialnej, zawarta na piÊmie
przez pracowników z pracodawcà.
§ 2. Pracownicy ponoszàcy wspólnà
odpowiedzialnoÊç materialnà odpowiadajà w cz´Êciach okreÊlonych
w umowie. Jednak˝e w razie ustalenia, ˝e szkoda w ca∏oÊci lub w cz´Êci
zosta∏a spowodowana cz´Êç odpowiadajà przez niektórych pracowników, za ca∏oÊç szkody lub za stosownà jej tylko sprawcy szkody.
Z przytoczonych przepisów wynika,
˝e podmiot gospodarczy prowadzàcy
magazyn ma do wyboru dwa podstawowe warianty odpowiedzialnoÊci
w zakresie powierzania i rozliczania
mienia, oparte na zasadzie domniemanej winy cywilnej. Sà to:
• indywidualna odpowiedzialnoÊç
kierownika magazynu
• odpowiedzialnoÊç wspólna przyjmujàca postaç; odpowiedzialnoÊci
kierownika i jego zast´pcy lub odpowiedzialnoÊci wspólnej ca∏ej za∏ogi
magazynu.
Dobór odpowiedniego wariantu odpowiedzialnoÊci jest zagadnieniem
z∏o˝onym, gdy˝ winien on godziç nast´pujàce zadania:
• nie utrudniaç funkcjonowania podmiotu gospodarczego

1 Kodeks pracy, stan prawny na grudzieƒ 2000 r.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z 4 paêdziernika 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialnoÊci materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. 1996 r. nr 60, poz. 275, tekst jednolity) oraz rozporzàdzenie Rady Ministrów z 10 paêdziernika 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialnoÊci materialnej pracowników za szkod´ w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r. nr 60,
276, tekst jednolity).
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c.d. ze s. 44
• zapewniaç mo˝liwe efektywne wykorzystanie si∏ i Êrodków magazynowych
• gwarantowaç pe∏nà skutecznà ochron´ mienia.
Przy doborze odpowiedniego wariantu odpowiedzialnoÊci za powierzone
mienie nie wolno zapominaç o pracowniku, którego obarcza si´ odpowiedzialnoÊcià lub wspó∏odpowiedzialnoÊcià,
bowiem cz´sto wyst´puje tutaj nadmierne ryzyko, ˝e mo˝e byç on obcià˝ony
za szkod´ spowodowanà przez innych
pracowników bàdê nawet wynikajàcà
z winy zatrudniajàcego w∏aÊciciela.
Powy˝sze zagadnienia urastajà do
rangi problemu w wielkich zmechanizowanych, bàdê zautomatyzowanych magazynach, w których ze wzgl´du na ich
rozmiary i rozwiàzania techniczne zatrudnieni tam pracownicy nie mogà przyjàç odpowiedzialnoÊci na zasadzie
obowiàzku wyliczenia si´ z powierzonego mienia. Problem ten w kraju dostrze˝ono ju˝ w latach siedemdziesiàtych.
2
Dla tych magazynów nie znajdujà zastosowania cytowane przepisy.
Z przyczyn obiektywnych w magazynach stosuje si´ ograniczenie odpowiedzialnoÊci majàtkowej za powierzone
mienie.
Sprowadza si´ ono do tego, ˝e pracownicy odpowiadajà majàtkowo za
niedobory magazynowe tylko w przypadku zagarni´cia przez nich mienia,
bàdê innego dzia∏ania lub zaniechania
na szkod´ przedsi´biorstwa jedynie
w granicach udowodnionej im winy, natomiast niedobory inwentaryzacyjne stanowià ryzyko, jakie ponosi przedsi´biorstwo.
Aby to ryzyko zminimalizowaç, przedsi´biorstwo podejmuje najcz´Êciej ró˝ne
Êrodki zabezpieczajàce, do których
mo˝na zaliczyç:
• motywacyjny system p∏acowy (niska
p∏aca podstawowa, wysoka premia
je˝eli inwentura nie wykazuje niedoborów)
• wzmo˝onà kontrol´ osobistà pracowników i dóbr wywo˝onych z magazynów
• szczególny nadzór nad strefà wydawania w zakresie dokumentacyjnym
i sprawdzanie iloÊci dóbr wydawanych z magazynu
• wprowadzenie systemu przepustkowego dla osób udajàcych si´ do magazynu i kontrol´ osób poruszajàcych si´
w magazynie.
Istotnym narz´dziem podnoszàcym
poziom zabezpieczenia jest wdro˝enie
zasad dzia∏ania, wywo∏ujàcych wza-

jemnà samokontrol´ pracowników magazynowych w zakresie zabezpieczenia mienia pozostajàcego w ich gestii.
INWENTARYZACJA ZAPASÓW
MAGAZYNIE
Wa˝nà rol´ w zapobieganiu stratom
materia∏owym spe∏nia inwentaryzacja
zapasów magazynowych. Jej celem jest,
mi´dzy innymi, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie i przeciwdzia∏anie nieprawid∏owoÊciom w gospodarce zapasami.
Sprawy zwiàzane z inwentaryzacjà
zapasów sà unormowane w Ustawie
o rachunkowoÊci z dn. 29 wrzeÊnia
1994 r.3 rozdzia∏ 3 pt.: Inwentaryzacje,
a w szczególnoÊci art. 26.3.
Aby inwentaryzacja zapasów magazynowych przyczyni∏a si´ do zmniejszenia strat materia∏owych i jednoczeÊnie
nie powodowa∏a kosztów przekraczajàcych wielkoÊç tych strat, konieczne jest
przystosowanie sposobu jej przeprowadzenia do wymagaƒ odbiorców – klientów oraz do stanu organizacyjnego
i technicznego magazynów.
Uwzgl´dniajàc uregulowania zawarte
w przepisach, mo˝na wyodr´bniç nast´pujàce sposoby przeprowadzania inwentaryzacji zapasów materia∏owo-towarowych:
• pe∏na inwentaryzacja okresowa
• pe∏na inwentaryzacja ciàg∏a
• wyrywkowa inwentaryzacja okresowa
lub ciàg∏a.
Pe∏na inwentaryzacja okresowa zapasów magazynowych polega na dokonaniu spisu z natury w danym magazynie,
w wyznaczonym okresie, w którym magazyn zostaje wy∏àczony z ruchu.
Pe∏na inwentaryzacja ciàg∏a polega
na sukcesywnym ustalaniu rzeczywistego stanu poszczególnych pozycji zapasów obj´tych inwentaryzacjà, tak aby
w wyznaczonym okresie, np. roku lecz
nie d∏u˝szym ni˝ 2 lata, stan ten zosta∏
ustalony dla wszystkich pozycji zapasów
w danym magazynie. Przy tym rodzaju
inwentaryzacji nie ma potrzeby wy∏àczania magazynu z ruchu.
Stosujàc inwentaryzacj´ ciàg∏à winno
si´ przestrzegaç nast´pujàcych regu∏:
• wszystkie pozycje zapasów obj´te b´dà inwentaryzacjà co najmniej raz
w ciàgu dwóch lat
• wskazane pozycje zapasów wymagajàce szczególnej ochrony b´dà inwentaryzowane nie rzadziej ni˝ raz w roku lub cz´Êciej w razie potrzeby
• ka˝dorazowo obj´te b´dà inwentary-

2 Zarzàdzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 marca 1972 (nie publikowane)
3 Ustawa z dn. 29 wrzeÊnia 1994 o rachunkowoÊci, Dziennik Ustaw R. P. nr 121 z dn. 19 listopada 1994.
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zacjà pozycje zapasów, które zgodnie
z danymi ewidencji zosta∏y ca∏kowicie
rozchodowane (wykazujà stan zerowy
lub zbli˝ajàcy si´ do tego stanu).
Majàc na uwadze minimalizacj´ ró˝nic inwentaryzacyjnych, do których powstawania w znacznej mierze przyczynia si´ „czynnik ludzki”, nale˝y maksymalnie wykorzystaç jako narz´dzie spis
z natury, czyli inwentaryzacj´. Dyscyplinowanie pracowników odpowiedzialnych za stan iloÊciowy i jakoÊciowy zapasów polega na tym, ˝e obok inwentur
wynikajàcych z formalnych zasad zwiàzanych z Ustawà o rachunkowoÊci, nale˝y równie˝ przeprowadzaç dodatkowo inwentury wyrywkowe, których zainteresowane osoby nie spodziewajà si´.
Przyj´cie dla magazynu okreÊlonego
sposobu inwentaryzacji polega na wyborze takiego sposobu, jaki jest najkorzystniejszy z ekonomicznego punktu widzenia
i odpowiada warunkom organizacyjnym
i technicznym funkcjonowania magazynu.
Podsumowanie
Zabezpieczenie mienia (zapasów)
znajdujàcego si´ w magazynie stanowi
proces kreujàcy okreÊlonej wielkoÊci
koszty. Sà one zwiàzane z kszta∏towaniem odpowiednich warunków zabezpieczenia mienia w aspekcie technicznym ponoszone sà nieprzerwanie w ciàgu ca∏ej doby, chocia˝ pomijajàc elementy przechowalnicze, rola tego zabezpieczenia roÊnie w czasie, kiedy magazyn nie pracuje. Ponoszenie ich jest
uzasadnione panujàcym zagro˝eniem
zewn´trznym. Natomiast podczas godzin pracy magazynu g∏ówne zagro˝enie dla sk∏adowanego mienia stanowià
nie czynniki zewn´trzne, lecz pracownicy magazynowi przyjmujàcy, kompletujàcy i wydajàcy zapasy magazynowe.
Ruch, rotacja zapasów stanowi podstawowy element powodujàcy straty. Aby
minimalizowaç te straty nale˝y:
• wyposa˝yç za∏og´ magazynu w dokumentacj´ instrukcyjnà, regulujàcà poszczególne fazy i operacje zwiàzane
z przep∏ywem towarów przez obiekt
magazynowy
• dobraç odpowiedni wariant odpowiedzialnoÊci materialnej adekwatny do
warunków pracy magazynu
• dobraç odpowiednià metod´ inwentaryzacji adekwatnà do warunków pracy magazynu
• prowadziç szkolenie za∏ogi magazynowej na temat obowiàzujàcej dokumentacji instrukcyjnej, stosowanych

Systemy magazynowe i transport wewn´trzny

zasad odpowiedzialnoÊci materialnej
i skutków nieprawid∏owych wyników
inwentaryzacji (braki, nadwy˝ki).
Powy˝sze dzia∏ania pozwalajà w zasadzie w sposób beznak∏adowy podnieÊç poziom zabezpieczenia mienia
podczas pracy magazynu. Szczególnie
wa˝nym elementem jest podniesienie
ÊwiadomoÊci zawodowej zwiàzanej
z odpowiedzialnoÊcià pracowników magazynowych. Dodatkowà korzyÊcià
z wyniku rzetelnej pracy magazynu jest
zadowolenie klienta, gdy˝ braki, nadwy˝ki i szkody powstajà g∏ównie w wyniku niechlujnej pracy, a eliminacja tego
zjawiska przez porzàdkowanie i odpowiednià kontrol´ (inwentaryzacja) wyklucza pomy∏ki w wydaniach a tym samym
w dostawach dla odbiorców.
Majàc na uwadze zabezpieczenie
dóbr sk∏adowanych w magazynie podczas jego pracy mo˝na sformu∏owaç równie˝ nast´pujàce uwagi natury ogólnej:
• usprawnianie organizacji zabezpieczenia mienia powinno zdà˝aç w kierunkach umo˝liwiajàcych efektywniejszà
prac´, w dotychczasowych warunkach
• rozwiàzania w zakresie organizacji
zabezpieczania mienia w magazynie

nie mogà byç stosowane „mechanicznie” lecz ka˝dy przypadek powinien
byç traktowany indywidualnie. Zastosowanie okreÊlonego rozwiàzania musi zawsze poprzedziç analiza warunków w jakich ma ono funkcjonowaç
• tworzàc system zabezpieczenia mienia w magazynie nale˝y zawsze mieç
na uwadze, ˝e za sk∏adowane zapasy
(iloÊç, jakoÊç) odpowiada pracownik.
Pracownicy w wi´kszoÊci obiektów magazynowych odpowiadajà za powierzone mienie w oparciu o zasad´ domniemania winy. Przedsi´biorstwo zatrudniajàce nie jest zobowiàzane do przeprowadzenia dowodu jego winy. Pracownik
chcàc zwolniç si´ od odpowiedzialnoÊci
za szkod´, musi udowodniç (obaliç domniemanie winy), ˝e niew∏aÊciwe, nienale˝yte wykonanie przyj´tych zobowiàzaƒ, jest nast´pstwem okolicznoÊci, za
które nie ponosi odpowiedzialnoÊci. Ten
stan rzeczy stawia odpowiedzialnego
pracownika magazynu przed dylematem;
pracowaç szybko i wydajnie, czy tempo
pracy zwolniç, a czas przeznaczyç g∏ównie na szczegó∏owe sprawdzenie iloÊciowe przyjmowanych, przemieszczanych,
kompletowanych i wydawanych towa-

rów. Dylemat ten powinien braç pod
uwag´ równie˝ pracodawca – w∏aÊciciel
magazynu. Obawy pracowników przed
odpowiedzialnoÊcià materialnà nale˝y ∏agodziç z jednej strony odpowiednimi zach´tami materialnymi, a z drugiej rozwiàzaniami organizacyjno – technicznymi,
pozwalajàcymi na normalne tempo pracy
przy jednoczesnym spe∏nianiu podstawowych wymaganych warunków kontroli ruchu zapasów przyjmowanych i wydawanych z magazynu.
Istotnà sprawà zwiàzanà z przyjmowaniem dostaw do magazynu jest jasne, precyzyjne okreÊlenie procedury post´powania w przypadku nienale˝ytego
wykonania dostawy, a w szczególnoÊci
stwierdzenia szkód w dostawach. Post´powanie w takim przypadku musi gwarantowaç pe∏ne zabezpieczenie prawa
do odszkodowania.
Opracowany i zastosowany system zabezpieczenia zapasów magazynowych
powinien co jakiÊ czas podlegaç weryfikacji. Wykryte nieprawid∏owoÊci organizacyjne i zdezaktualizowane rozwiàzania formalno-prawne oraz wady zabezpieczenia technicznego nale˝y usuwaç,
a ca∏okszta∏t systemu usprawniaç.

Co piszà inni ?
Godny nast´pca

Fördern und Heben
2001, nr 3, s. 94-94-100
Nowego wózka podnoÊnikowego
z masztem przesuwnym Thesi B2 o noÊnoÊci 1600 kg w∏oskiego producenta
Fiat-OM-Pimespo nie mo˝na porównaç z poprzednim modelem. Nowa
konstrukcja, lepsza obs∏uga, zmieniony nap´d i sposób kierowania. Nale˝y jeszcze tylko poczekaç, jak zachowa si´ on podczas testowania. (A. K.)
Nie na aktualnym poziomie

L. Schulze, R. Vogelsang, J. Runge
Fördern und Heben
2001. nr 1-2, s. 50-53
W szpitalach niemieckich wraz ze
wzrostem kosztów i wzrostem wspó∏zawodnictwa, logistyka znalaz∏a si´
w Êrodku zainteresowania. Aktualne
analizy wykaza∏y, ˝e szpitale maja
sporo do nadrobienia w obszarze logistyki. Wymaga si´ nowych koncepcji i za∏o˝eƒ dla transportu wewnàtrz-

zak∏adowego, magazynowania i kompletowania, jak równie˝ w zakresie
przep∏ywu informacji. Równie˝ us∏ugodawcy odkryli ten segment rynku dopiero w ostatnich latach jako przysz∏oÊciowe pole do robienia interesów.
Wchodzà tu w rachub´ wszystkie grupy towarowe, tzn. potrawy, bielizna,
zapotrzebowanie gospodarcze, medykamenty jak równie˝ dobra sterylne
oraz produkty medyczne. (A. K.)
Wydajnie transportowane,
rozdzielane i sterowane

Fördern und Heben
2001, nr 3, s. 109-110

zawiera podstawowe dane techniczne zastosowanych urzàdzeƒ. (A. K.)
Renesans oÊrodków obliczeniowych

Materialfluss
2001, nr 3, s. 43
Nie zawsze jest konieczny zakup software. Internet pozwala zrezygnowaç
z wysokich kosztów wprowadzania tej inwestycji. Taki poglàd reprezentuje Uwe
Remppe, kierownik CAL Consult w Norymberdze, z którym przeprowadzono
ciekawy wywiad na ten temat. (A. K.)
Strategie przysz∏oÊciowe

G. Vogel
Kto wià˝e poczt´ fiƒskà tylko z za- Materialfluss
prz´giem z reniferami na tle zaÊnie˝o- 2001, nr 1-2, s. 48
nego krajobrazu, jest w wielkim b∏´Sterowanie systemami g∏osowymi obdzie. Nowe pocztowe centrum roz- ni˝a koszty kompletowania. Przy kompledzielcze w Turku jest wyposa˝one towaniu wyst´puje zapotrzebowanie na
w nowoczesne urzàdzenia technicz- optymalizacje szybkoÊci i dok∏adnoÊci.
ne. Stanowià one baz´ do przesy∏a- W artykule mówi si´ o nowym rozwiàzania odbiorcom w ciàgu jednego dnia niu polegajàcym na kompletowaniu na
do 800 000 listów i paczek. Artyku∏ bazie wskazówek akustycznych. (A. K.)
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