
Chcesz podnieść swoje 
kompetencje i wzmocnić 

pozycję na rynku ?
Zrealizuj szkolenie e-learning

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

plus 
konsultacja 

z naszym 
ekspertem



SKORZYSTAJ Z WIEDZY NASZEGO EKSPERTA I POZNAJ 
SPOSOBY OPTYMALIZACJI ZAPASÓW!

mgr inż. Marta Cudziło

Ekspert Łukasiewicz - ILiM - od ponad 12 lat jako project manager lub główny wykonawca 
realizuje projekty konsultingowe dla przedsiębiorstw m.in. w obszarze zarządzania 
zapasami.

Współpracowała zarówno z dużymi, jak i średnimi przedstawicielami firm różnych branż, 
realizując prace m.in. dla Tubes International Sp. z o.o., Grupa Żywiec, El-Cab Sp. z o.o., 
PGF S.A., Leroy Merlin Sp. z o.o.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. 

NASZE AUTORSKIE 
SZKOLENIA TO GWARANCJA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PAKIET ZAWIERA
NIEOGRANICZONY 30- DNIOWY 
DOSTĘP DO MATERIAŁÓW 24H 
NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU

Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania 
związane z tematyka szkolenia i bieżącą operacyjną realizacją działań w obszarze 
zarządzania zapasami.



Cele Szkolenia

Udział w szkoleniu podniesie Twoje kompetencje w zakresie zarządzania 
zapasami. Wartością dodaną jest 30-dniowa konsultacja z naszym 
ekspertem.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODNIESIESZ SWOJE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 > racjonalizowania i optymalizacji działań firmy związane z analizą, monitorowaniem  

oraz oceną utrzymywanego poziomu zapasów

 > analizy sprzedaży i przewidywania przyszłej wielkości popytu oraz tworzenia prognoz 

zakupowych

 > identyfikacji oraz wykorzystania w praktyce metody budowania wielkości zamówień

 > obliczania wielkości bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, 

ekonomicznej wielkości partii dostaw oraz czasu zamawiania i organizacji ich 

przepływu

 > zastosowania standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami

O Szkoleniu

Szkolenie dotyczy sposobów optymalizacji zapasów, budowy  
i uzupełniania zapasu, analizy i prognozowania sprzedaży jako czynnika 
wpływającego na skalę zapasu. Praca z danymi zilustrowana jest 32 
przestępnymi wideoporadnikami, wieloma animacjami, ćwiczeniami 
interaktywnymi oraz zadaniami w Excel. Dzięki takiej kompozycji szkolenia 
poznasz i przećwiczysz mechanizmy, które pozwolą utrzymać zdrową 
strukturę zapasów.

 

SZKOLENIE E-LEARNING UDOSTĘPNIANE JEST NA OKRES 30 

DNI PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY – W TYM CZASIE MOŻESZ 

KONSULTOWAĆ SIĘ Z EKSPERTEM.



Grupa Docelowa

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 > menadżerowie, pracownicy średniego szczebla komórek organizacyjnych: zakupów, 

zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy

 > wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zarządzania zapasami

Dlaczego Szkolenie e-learning?

NASZE SZKOLENIA E-LEARNING TO GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

 > do Twojej dyspozycji 30-dniowa konsultacja z naszym ekspertem

 > innowacyjny system nauki wzbogacony szeroką paletą narzędzi takich jak filmy 

instruktażowe i testy online

 > nieograniczony dostęp, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 

 > metodyka nauczania oparta o międzynarodowe standardy

??



Program Szkolenia

BOGATA OFERTA TEMATYCZNA OBEJMUJE SZEREG ISTOTNYCH DLA WSPÓŁCZESNEJ 

BRANŻY TSL OBSZARÓW:

 > podstawowe problemy zarządzania zapasami (ćwiczenia interaktywne)

 > popyt (wideoporadniki dot. analizy ABC, XYZ, prognozowania, losowej zmienności 

popytu w cyklu uzupełniania zapasu)

 > prognozowanie (wideoporadniki dot. prognozowania opartego o wskaźniki 

sezonowości, zadania Excel)

 > określanie poziomu obsługi klienta (wideoporadniki dot. obliczania wartości 

wskaźników, zadania Excel)

 > zapas zabezpieczający - wyznaczanie zapasu zabezpieczającego, przykłady obliczeń, 

ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki

 > podstawowe systemy uzupełniania zapasu (obliczanie głównych parametrów systemu 

opartego na poziomie informacyjnym i przeglądzie okresowym, zasady uzupełniania 

zapasów w systemach ciągłym i okresowym, przypadki zastosowań systemu, przykłady 

modyfikacji systemu)

 > optymalizacja wielkości zapasu rotującego (przykłady, wykorzystanie wskaźników do 

optymalizacji, ćwiczenia interaktywne i wideoporadniki)

Optymalne dostosowanie narzędzi do rodzaju omawianego 
zagadnienia powoduje, że nasze szkolenia są merytoryczne  
i wartościowe, a jednocześnie prowadzone zgodnie z aktualnymi, 
międzynarodowymi standardami.



PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA 
OTRZYMASZ CERTYFIKAT 
UKOŃCZENIA W FORMIE 
PAPIEROWEJ

Certyfikat jest dowodem 
ukończenia jednego z najlepszych 
tego typu szkoleń logistycznych/
e-learning.

Certyfikat

Z wyrazami uznania

Dyrektor Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ 
- Instytut Logistyki i Magazynowania

dr hab. Arkadiusz Kawa

dla

Jan Kowalski
ukończył kurs e-learning

Zarządzanie zapasami

czas trwania szkolenia 8 godzin

Poznań, 10 marca 2020 r.

Informacje Organizacyjne

 > cena szkolenia obejmuje 30 dniowy dostęp do 26h szkolenia e-learning wraz  

z materiałami video, interaktywnymi ćwiczeniami + 30 dniowa konsultacja (drogą 

mejlową) z naszym ekspertem 

 > dodatkowo po ukończeniu szkolenia otrzymasz rekomendacje potwierdzające 

ukończenie szkolenia w sieci Linkedin

!!



ZŁ

ZŁ ZŁ

Koszt Uczestnictwa

 > cena szkolenia wraz z 30-dniowym dostępem do materiałów + konsultacja  

z naszym ekspertem wynosi 770,00 zł brutto

 > zgłoś więcej niż 2 osoby, a otrzymasz 20% rabatu 

Dodatkowe informacje:

Centrum Transferu Wiedzy
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Celina Manuszak
tel. +48 61 666 48 58
celina.manuszak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
www.e-bit.edu.pl

https://www.e-bit.edu.pl/98-zarzadzanie-zapasami-plus-konsultacja-z-ekspertem.html
https://www.e-bit.edu.pl
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