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Rozdział 2  
Przyjmowanie towaru do magazynu  

Zanim przejdziesz do treści tego rozdziału, powtórz następujące zagadnienia:  
—  procesy magazynowe,  
—  przyjmowanie towaru do magazynu,  
—  cykle robocze wózka magazynowego,  
—  front przeładunkowy.  
 
W tym rozdziale utrwalisz następujące zagadnienia:  
—  procesy realizowane w strefie przyjęć,  
—  schemat procesu przyjęcia towarów,  
—  metody wyznaczania czasu pracy wózka widłowego,  
—  sposób wyznaczenia liczby miejsc przeładunkowych,  
—  sposób wyznaczenia liczby środków transportu wewnętrznego.  
 
 

2.1.  Strefa przyjęć (schemat przyjęcia towarów do magazynu)  

Przykład 2.1.1  
Proces przyjmowania dostawy do magazynu jest operacją, która rozpoczyna fizyczny 
przepływ towarów i informacji przez magazyn. W strefie tej realizowane są następujące 
czynności:  
—  identyfikacja dostawy,  
—  rozładunek dostawy,  
—  kontrola ilościowa i jakościowa,  
—  przygotowanie towarów do składowania,  
—  przemieszczanie dostawy do strefy składowania.  
Poprawny przebieg przyjęcia dostawy do magazynu powinien odbywać się według dokładnie 
określonego schematu.  
Przykładowy schemat procesu przyjęcia dostawy do magazynu przedstawia rysunek 2.1. 
Budowa schematu uzależniona jest od wielu czynników, m.in. takich jak: rodzaj prowa-
dzonej działalności, jej wielkość, rodzaj przyjmowanych dostaw itd.  
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Rys. 2.1. Schemat procesu przyjęcia towarów  
 
 
Ćwiczenie 2.1.1  
Wymień podstawowe czynności realizowane w strefie przyjęć magazynu.  
 
Ćwiczenie 2.1.2  
Sporządź przykładowy schemat przyjęcia towaru do sklepu odzieżowego.  
 
Ćwiczenie 2.1.3  
Sporządź przykładowe schematy przyjęcia towaru do sklepu spożywczego dla różnych 
produktów.  
 
Ćwiczenie 2.1.4  
Zamień się stworzonymi schematami ze swoim kolegą lub koleżanką, następnie spróbujcie 
znaleźć ich słabe strony.  
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Ćwiczenie 2.1.5  
Określ, czy można stosować takie same schematy dla przykładów z ćwiczeń 2.1.2 i 2.1.3. 
Swoją odpowiedź uzasadnij.  
 
Ćwiczenie 2.1.6  
Sporządź przykładowy schemat przyjęcia towaru dla palet mix (niejednorodnych).  
 
 

2.2.  Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych  
oraz ich parametrów  

Miejsce, w którym odbywa się załadunek lub wyładunek zewnętrznego środka transpor-
towego nazywamy frontem przeładunkowym1. Dokładny podział frontów przeładunkowych  
i ich budowę przedstawiono w książce Systemy logistyczne. My natomiast zajmiemy się 
wyznaczaniem niezbędnej liczby stanowisk przeładunkowych. Poza ustaleniem samej liczby 
miejsc przeładunkowych ustalimy jeszcze ich długość. Jak wyznaczyć liczbę stanowisk prze-
ładunkowych przedstawia przykład 2.2.1 
 
Ważne!!!  

Przy ustalaniu liczby miejsc przeładunkowych należy pamiętać, że ich ilość musi być liczbą 
całkowitą, większą lub równą wartości wyliczonej.  

 
Przykład 2.2.1  
Dla nowo powstającego magazynu pod Radomiem należy obliczyć niezbędną liczbę sta-
nowisk przeładunkowych oraz ich długość, wiedząc, że:  
—  liczba środków transportu obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany npz = 38 szt.,  
—  średni czas wykonania czynności przeładunkowych t1 = 0,5 h,  
—  średni czas na manewrowanie pojazdem t2 = 0,1 h,  
—  średni czas mocowania/odczepiania ładunku t3 = 0,2 h,  
—  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu t4 = 0,1 h,  
—  średni czas na odczepianie/zaczepianie naczepy t5 = 0 h,  
—  średni czas wykonania czynności zdawczo odbiorczych t6 = 0,1 h,  
—  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany roboczej tmag = 8 h,  
—  rozładowujemy samochody ciężarowe oraz naczepy o szerokości do 2,45 m, z opusz-

czoną burtą tylnią, ustawione tyłem (parametry do obliczeń zawarto w tabeli 2.1).  
Dla ustalonych wielkości należy sporządzić szkic sytuacyjny (rzut z góry).  
 

                                                           
1  M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, wyd. 2, Instytut Logistyki  

i Magazynowania, Poznań 2008.  
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Tabela 2.1. Odległość między podstawionymi środkami transportu na froncie przeładunkowym  

Rodzaj środka transportu i jego ułożenie  
względem frontu przeładunkowego  

Odległość między podstawionymi  
środkami transportu  

Samochody ciężarowe oraz naczepy  
z opuszczoną burtą tylnią, ustawione tyłem  1,0 m  

Samochody ciężarowe oraz naczepy  
z otwieranymi drzwiami tylnimi, ustawione tyłem  3,0 m  

Samochody ciężarowe – ciągniki z naczepami 
ustawione bokiem  2,8 m  

 
Rozwiązanie  

Krok 1. Obliczenie średniego czasu postoju jednego środka transportu zewnętrznego na 
stanowisku przeładunkowym t.  
Znaczenie poszczególnych oznaczeń użytych we wzorze:  
t1 –  średni czas na wykonanie czynności przeładunkowych w godzinach,  
t2 –  średni czas na manewrowanie pojazdem w godzinach,  
t3 –  średni czas na zamocowanie/odczepienie ładunku w godzinach,  
t4 –  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu (otwarcie / zamknięcie burty, zdjęcie 

/ założenie plandeki itp.) w godzinach,  
t5 –  średni czas zaczepienia/odczepienia naczepy w godzinach,  
t6 –  średni czas wykonania czynności zdawczo-odbiorczych w godzinach.  

654321 +++++= ttttttt  [h]  

gdzie:  
t1 – 0,5 h,  t2 – 0,1 h,  
t3 – 0,2 h,  t4 – 0,1 h,  
t5 – 0 h,   t6 – 0,1 h,  
czyli:  

h 1=1,0+0+1,0+2,0+1,0+5,0=+++++= 654321 ttttttt   

Krok 2. Obliczenie łącznego czasu postoju środków transportu zewnętrznego, obsługiwa-
nych na najliczniejszej zmianie tz.  
Znaczenie poszczególnych oznaczeń użytych we wzorze:  
npz  –  liczba środków transportu zewnętrznego obsługiwanych na najliczniejszej zmianie  

w sztukach,  
t  –  średni czas postoju jednego środka transportu zewnętrznego na stanowisku prze-

ładunkowym w godzinach.  

tnt pzz ×=  [szt./godz.]  

gdzie:  
npz – 38 szt.  
t – 1 h.  
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czyli:  

szt./godz. 38=1×38=×= tnt pzz   

Krok 3. Obliczenie liczby stanowisk przeładunkowych ndok.  
Znaczenie poszczególnych oznaczeń użytych we wzorze:  
ndok –  liczba stanowisk przeładunkowych,  
tz  –  łączny czas postoju środków transportu zewnętrznego obsługiwanych na najliczniej-

szej zmianie w sztukogodzinach,  
tmag –  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany w godzinach.  

mag

z
dok t

t
n =  [szt.]  

gdzie:  
tz – 38 szt. /godz. 
tmag – 8 h  
czyli:  

5=75,4=
8

38
==

mag

z
dok t

t
n  frontów przeładunkowych  

Krok 4. Obliczenie długości frontu przeładunkowego Lfr.  
Znaczenie poszczególnych oznaczeń użytych we wzorze:  
Lfr  –  długość frontu przeładunkowego,  
lt  –  długość lub szerokość podstawionego środka transportowego (dobieranego  

w zależności od rodzaju frontu),  
'
tl   –  odległości między podstawionymi środkami transportowymi (przykładowe odległości 

zestawiono w tabeli 2.1).  

'' –)+(×= tttdokfr lllnL ∑  [m]  

gdzie:  

tl  – 2,45 m,  
'
tl  – 1,0 m,  

dokn  – 5.  

czyli:  

m 25,16=1–25,17=0,1–45,3×5=0,1–)0,1+45,2(×5=–)+(×= ''
tttdokfr lllnL ∑   

Odp. Liczba stanowisk dla naszego przykładu po zaokrągleniu wynosi 5, a ich długość  
16,25 m.  
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Krok 5. Sporządzenie szkicu sytuacyjnego.  
 

 
Rys. 2.2. Szkic sytuacyjny frontu przeładunkowego – rzut z góry dla danych z przykładu 2.2.1  

 
 
Ćwiczenie 2.2.1  
Dla nowo powstającego centrum logistycznego pod Łodzią należy obliczyć niezbędną liczbę 
stanowisk przeładunkowych oraz ich długość. Obliczenia należy wykonać na podstawie 
danych podanych poniżej:  
—  liczba środków transportu obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany npz = 76 szt.,  
—  średni czas wykonania czynności przeładunkowych t1 = 0,5 h,  
—  średni czas na manewrowanie pojazdem t2 = 0,15 h,  
—  średni czas mocowania/odczepiania ładunku t3 = 0,15 h,  
—  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu t4 = 0,1 h,  
—  średni czas na odczepianie/zaczepianie naczepy t5 = 0 h,  
—  średni czas wykonania czynności zdawczo-odbiorczych t6 = 0,1 h,  
—  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany roboczej tmag = 8 h,  
—  rozładowujemy samochody ciężarowe oraz naczepy o szerokości do 2,45 m, z opusz-

czoną burtą tylnią, ustawione tyłem.  
Dla ustalonych wielkości należy sporządzić szkic sytuacyjny (rzut z góry).  
 
Ćwiczenie 2.2.2  
Dla centrum logistycznego pod Cieszynem należy obliczyć niezbędną liczbę stanowisk prze-
ładunkowych oraz ich długość. Obliczenia należy wykonać na podstawie danych podanych 
poniżej:  
—  liczba środków transportu obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany npz = 130 szt.,  
—  średni czas wykonania czynności przeładunkowych t1 = 0,4 h,  
—  średni czas na manewrowanie pojazdem t2 = 0,1 h,  
—  średni czas mocowania/odczepiania ładunku t3 = 0,2 h,  
—  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu t4 = 0,1 h,  
—  średni czas na odczepianie/zaczepianie naczepy t5 = 0,2 h,  
—  średni czas wykonania czynności zdawczo-odbiorczych t6 = 0,1 h,  

16,25 m  

2,45 m  1,0 m  

długość lub szerokość 
podstawionego środka 

transportowego  

odległości między 
podstawionymi środkami 

transportowymi  
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—  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany roboczej tmag = 8 h,  
—  rozładowujemy samochody ciężarowe oraz naczepy o szerokości do 2,50 m, z opusz-

czoną burtą tylnią, ustawione tyłem.  
Dla ustalonych wielkości należy sporządzić szkic sytuacyjny (rzut z góry).  
 
Ćwiczenie 2.2.3  
Dla centrum logistycznego pod Radomiem należy obliczyć niezbędną liczbę stanowisk 
przeładunkowych oraz ich długość. Obliczenia należy wykonać na podstawie danych 
podanych poniżej:  
—  liczba środków transportu obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany npz = 40 szt.,  
—  średni czas wykonania czynności przeładunkowych t1 = 0,6 h,  
—  średni czas na manewrowanie pojazdem t2 = 0,2 h,  
—  średni czas mocowania/odczepiania ładunku t3 = 0,2 h,  
—  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu t4 = 0,1 h,  
—  średni czas na odczepianie/zaczepianie naczepy t5 = 0 h,  
—  średni czas wykonania czynności zdawczo odbiorczych t6 = 0 h,  
—  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany roboczej tmag = 8 h,  
—  rozładowujemy samochody ciężarowe oraz naczepy o długości do 19 m, z otwieraną 

burtą boczną, ustawione bokiem.  
 
Ćwiczenie 2.2.4  
Dla magazynu pod Wrocławiem należy obliczyć niezbędną liczbę stanowisk przeładunkowych 
oraz ich długość. Obliczenia należy wykonać na podstawie danych podanych poniżej:  
—  liczba środków transportu obsługiwanych w ciągu najliczniejszej zmiany npz = 80 szt.,  
—  średni czas wykonania czynności przeładunkowych t1 = 0,7 h,  
—  średni czas na manewrowanie pojazdem t2 = 0,3 h,  
—  średni czas mocowania/odczepiania ładunku t3 = 0,2 h,  
—  średni czas na obsługę skrzyni ładunkowej pojazdu t4 = 0,1 h,  
—  średni czas na odczepianie/zaczepianie naczepy t5 = 0,1 h,  
—  średni czas wykonania czynności zdawczo odbiorczych t6 = 0 h,  
—  nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany roboczej tmag = 8 h,  
—  rozładowujemy samochody ciężarowe oraz naczepy o szerokości 2,50 m, z otwieranymi 

tylnymi drzwiami, ustawione tyłem.  
 
 

2.3.  Czas cyklu pracy wózka magazynowego  

Na czas pracy wózka magazynowego składa się wykonanie przez to urządzenie wielu 
operacji oraz czynności manipulacyjnych (m.in. zawracanie, skręcanie). Operacje te można 
podzielić na cztery główne etapy, takie jak (rys. 2.3):  
—  etap pierwszy, jazda środka transportowego bez ładunku,  
—  etap drugi, podjęcie ładunku,  




