
 

  

 

FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MAGAZYNU  

Magazyn: jednostka organizacyjno- funkcjonalna przeznaczoną do składowania/przechowywania 
zapasów, zajmuje wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w odpowiednie środki techniczne, 
zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. 

Strukturę magazynu odzwierciedla się w schematach stanowiących tzw. Księgi służb. 

Linie powiązań między stanowiskami i komórkami obrazują drogi przepływu informacji i poleceń, 
które wpływają na efektywność zarządzania. 

Sprawność magazynu w dużej mierze zależy od podziału zadań i współdziałania poszczególnych 
komórek i stanowisk. 

Przykładowe struktury organizacyjne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podległość organizacyjna 

 Podległość funkcjonalna  

 

 ORGANIZACJA PRACY MAGAZYNU 
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Dokumentacja formalizuje tryb pracy. 

Podstawowe dokumentu magazynowe: 

- instrukcja magazynowa 

- regulamin pracy magazynu.  

Dokumenty te mogą zawierać, oprócz typowych elementów, informacje przydatne wewnętrznie, np. 
instrukcję obiegu dokumentów, księgę służb itp. 

Instrukcja magazynowa powinna zwierać określenie, ustalenie: 

-  rodzaju magazynu 

-  zależności organizacyjnej 

- zadań 

- podziału organizacyjnego i funkcjonalnego (schemat organizacyjny) 

- zakresu obowiązków pracowników magazynów (stanowisk) 

- czynności i zasad postępowania przy przyjmowaniu, przemieszczaniu, składowaniu i wydawaniu 
dóbr 

- zadań i obowiązków pracowników służb związanych z obsługą magazynu 

- sposobu dokumentowania obrotu magazynowego 

- zasad współpracy i obiegu dokumentów lub metod bezpapierowego obiegu informacji w tym 
zakresie 

- wymagań przechowalniczych dla składowania 

- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

- zasad zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

Regulamin Organizacyjny  

Typowy regulamin zawiera co najmniej informacje dotyczące: 

- godzin pracy magazynu 



 

  

- przerw w pracy 

- osób uprawnionych do otwierania i zamykania magazynu 

- sposobów przechowywania kluczy do magazynu 

- sposobów plombowania i przechowywania plombownic 

- zasad przekazywania magazynu w przypadku pracy dwu- i więcej zmianowej 

- osób upoważnionych do dysponowania zasobami składowanymi w magazynie.  

 

Dokumentacja adresowa – system adresowy 

Rozmieszczenie dóbr w magazynie powinno odbywać się wg określonej metody: 

- stałych miejsc 

- wolnych miejsc. 

Metoda stałych miejsc pozwala na rozlokowanie dóbr według: 

- częstotliwości przyjęć i wydań 

- rotacji 

- poszczególnych asortymentów. 

Metoda ta pozwala na skrócenie czasu przy przyjmowaniu i wydawaniu towaru. Dobra mają stałe 
miejsca, przestrzeń podzielona jest wg określonego rodzaju dóbr, składowanych wg określonego 
kryterium składowania. Metoda stosowana jest niezależnie od stanów zapasów, przez co obniża 
stopień wykorzystania przestrzeni magazynowej.  

Metoda wolnych miejsc zakłada, że nie rozmieszcza się dóbr wg kryterium organizacyjnego (np. wg 
asortymentów, użytkowników, dostaw) oraz ,ze jeden asortyment może być składowany z innymi, 
pod kilkoma adresami.  

W tej metodzie każde wolne miejsce w magazynie jest zagospodarowywane. Metoda wymaga 
sprawnego systemu rejestracji miejsc składowania. 

Każda partia towaru jest wówczas wyszukiwana wg kolejności wejścia metodą: „pierwsze przyszło- 
pierwsze wyszło” (first in- first out- FIFO). 

W metodzie wolnych miejsc ulega wydłużeniu droga transportu.  



 

  

W praktyce stosowana jest metoda mieszana. W przestrzeni magazynowej wyznaczane są stałe 
sektory do składowania określonych grup materiałów. Wewnątrz sektorów stosuje się zasadę 
wolnych miejsc dla poszczególnych asortymentów.  

Przyjęcie jednej z metod musi być poparte rozpoznaniem: 

- poziomu rotacji 

- częstotliwości przyjęć i wydań 

- wymagań przeładunku i transportu 

- podobieństw gabarytów i masy 

- podobieństw postaci fizycznej  

- wymagań przechowywania. 

Podstawowym warunkiem zapewniającym orientację przestrzenną, jest podział przestrzeni 
magazynowej zgodnie z zapotrzebowaniem oraz jednoznaczne oznakowanie nawet najmniejszych 
części przestrzeni- jednoznaczne adresowanie.  

Adres może być określany alfanumerycznie, numerycznie lub w inny przyjęty w danej jednostce.  
Oznaczenie musi być zgodne z dokumentacją wewnętrzną.  

 

Dokumentacja kompletacyjna 

Kompletacja: operacja procesu magazynowego( na etapie wydawania), w wyniku którego następuje 
utworzenie zestawu dóbr odpowiadającemu zamówieniu odbiorcy. 

W praktyce występują dwie metody: 

- indywidualnej (jednostopniowej) kompletacji 

- seryjnej (wielopoziomowej) kompletacji. 

Metoda jednopoziomowa  polega na kompletowaniu każdej partii oddzielnie zgodnie z pojedynczym 
zamówieniem. Nie tworzy się dodatkowej dokumentacji kompletacyjnej, dowodem jest dokument 
wydania. 

Metoda wielostopniowa wymaga dodatkowej dokumentacji wewnętrznej w postaci zbiorczego 
zestawienia dóbr. Ze zbioru dóbr pobranych z magazynu tworzy się następnie partie wydania dla 
poszczególnych odbiorców. 

 



 

  

Dokumentacja obrotów magazynowych  

Ewidencja przyjmowania i wydawania dóbr oraz wielkości stanów- to podstawowe źródło informacji 
o wielkości i ruchu zapasów.  

Zasady dokumentowania obrotu magazynowego reguluje Ustawa o rachunkowości  (Ustawa z dnia 
29 września 1994 r., Dz. U. nr 121, poz. 591). 

Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi 
(źródłowymi).  

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej : 

- określenie rodzaju dowodu 

- określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej 

- opis operacji i jej wartość, z oznaczeniem jednostek 

- data dokonania operacji i sprawdzenia operacji 

- podpis wystawcy dowodu oraz osoby , której wydano lub od której przyjęto dobra 

- numer identyfikacyjny dowodu. 

Wartość w dowodzie nie jest obowiązkowa,  jeśli w trakcie księgowania wartość jednostkowa 
zostanie przeliczona , zaś wycena zostanie potwierdzona stosowanym wydrukiem. 

Podstawa zapisów księgowych są dokumenty księgowe, zwane dokumentami źródłowymi: 

- otrzymane od kontrahentów- zewnętrzne, obce 

- przekazywane kontrahentom- zewnętrzne, własne 

-dotyczące operacji własnych- wewnętrzne. 

Magazynier  powinien sprawdzić czy dyspozycja została wystawiona przez osobę upoważnioną.  

 

Obieg dokumentów 

Obieg dokumentów magazynowych wynika z instrukcji magazynowej.  Dokumenty lub kopie powinny 
być zachowywane w aktach odpowiednich komórek: 

- w magazynie 

-w komórce dysponującej zapasami 



 

  

- w komórce księgowo- finansowej. 

Instrukcja obiegu dokumentów powinna zawierać: 

- wzory formularzy 

- oznaczenie rubryk i pozycji formularza 

- opis przeznaczenia każdej pozycji oraz sposobu jej wypełniania 

- określenie i oznaczenie komórek (wystawiającej, przekazującej i przechowującej) 

- schemat obiegu dokumentów (od powstania do zarchiwizowania) 

- wykaz stanowisk uprawnionych do składania podpisu 

- liczbę egzemplarzy i terminy doręczeń. 

Instrukcja jednoznacznie wskazuje dokumenty do obrotu dóbr. 

Proces magazynowy  

Przyjęcie 

Proces rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia. 

Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz lub wewnątrz. 

Odbiór polega na ilościowym(odbiór ilościowy) i jakościowym(odbiór jakościowy) sprawdzeniu 
dostarczonych dóbr. 

Przyjęcie polega na formalnym sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu 
dowodu przychodowego, zaewidencjonowaniu przychodu. Odbioru można dokonać : w magazynie 
odbiorcy, w magazynie dostawcy, od przewoźnika w terenie.  

Odbiór ilościowy to określenie ile dobra nadeszło w jednostkach miar określonych dla owego dobra 
(sztuki, masa, objętość, długość) i ilościowe przeliczenie, obmierzenie, zważenie itp. 

Dobra nie przyjęte do magazynu ze względu na wady jakościowe, braki, niezgodność formalną z 
zamówieniem lub z jakichkolwiek innych powodów budzących zostają wprowadzone do magazynu 
jako depozyt. 

Niezgodność dostawy w fazie przyjęcia zatrzymuje proces do wyjaśnienia przez osoby dysponujące 
lub zatrzymana w magazynie jako depozyt.  

Rozmieszczanie zapasów  

W magazynie materiały można rozmieszczać według: 



 

  

- asortymentów 

- dostawców lub dostaw 

- odbiorców lub odbiorów 

- przynależności do określonego wyrobu (kompletu) 

- zastosowanych pomocniczych urządzeń magazynowych 

- postaci asortymentów 

- metody stałych miejsc składowych  

- metody wolnych miejsc składowych. 

 

Wydanie  

Wydanie to czynność w procesie magazynowym następująca po składowaniu.  

Elementy wydania: 

- sprawdzenie przez magazyniera poprawności i legalności dyspozycji wydania (czy wystawiła je 
osoba upoważniona, czy jest podpisane) 

- czy odbierający posiada niezbędne upoważnienie do odbioru  

- wydający na dokumencie wydania odnotowuje numer upoważnienia oraz dane odbierającego (dane 
osobowe, dane transportu) 

- odbierający kwituje wydanie podpisem, za zgodność ilości  i jakości wydanego towaru wg 
zamówienia. 

Przed wydaniem konieczna jest kompletacja prowadzona jako jedno- lub wielostopniowe 
kompletowanie , następnie według kierunków tras i kolejności rozładunku. 

Dobra przygotowane do wydania powinny być odpowiednio zapakowane, posegregowane i ułożone, 
aby ułatwić odbiorcy sprawdzenie ilościowe i jakościowe. Dlatego magazynier powinien potrzymać 
dyspozycję wydania odpowiednio wcześniej.  

Wydanie może odbywać się w kierunku: 

- na zewnątrz 

- do wewnątrz. 



 

  

Przy zasilaniu produkcji wydanie może odbywać się poprzez bezpośredni odbiór w magazynie 
(„pompa ssąca”) lub wydanie magazynowe partiami w określonym czasie i rozmiarze do miejsca 
produkcji („pompa tłocząca”). 

W fazie wydania może występować dodatkowy element jakim jest odsprzedaż lub wypożyczenie 
opakowań. Zasady, jak i sposób gospodarowania opakowaniami musi być ustalony w instrukcji 
magazynowej i wprowadzony do systemu ewidencji i dokumentacji. 

 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH 

Funkcje magazynu 

Główne funkcje działania magazynu wg podziału I stopnia. 

- zarządzanie 

- realizacja procesów magazynowych 

- funkcje pomocnicze. 

I. ZARZĄDZANIE: 

 Planowanie działalności magazynów i realizacja procesów magazynowych. 

 Planowanie  długo i krótkoterminowe pracy magazynów, budżetowanie ich 
działalności oraz określanie wskaźników logistycznych. 

 Planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej. 
 Planowanie przebiegów procesów magazynowych (przyjmowania, 

przemieszczania, składowania, kompletowania i wydawania dóbr). 
 Planowanie wykorzystania pracowników i wyposażenia technicznego służb 

magazynowych. 
 Określanie potrzeb w zakresie zwiększenia lub uzupełnienia środków 

działania (przestrzeni, wyposażenia i obsady osobowej) magazynu. 
 Planowanie usprawnień organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych 

magazynów. 

 Organizowanie, koordynowanie nadzorowanie działalności magazynów. 

 Określanie technologii magazynowania i organizacji pracy służb 
magazynowych. 

 Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami działania (przestrzenią, 
wyposażeniem i pracownikami) magazynów i  innych komórek gospodarki 
magazynowej. 

 Ustalanie zadań poszczególnych komórek i stanowisk pracy służby 
magazynowej. 

 Dobór obsady osobowej i nadzorowanie pracy komórek i stanowisk oraz 
wykorzystanie posiadanych środków. 



 

  

 Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia 
powierzonych służbie magazynowej obiektów i składników majątkowych.  

 Organizowanie i nadzorowanie bieżącej współpracy magazynu z innymi 
służbami, zwłaszcza logistycznymi.  

 Kontrolowanie i nadzorowanie działalności magazynów. 

 Kontrolowanie prawidłowości otrzymanych dyspozycji, instrukcji i innych 
dokumentów dotyczących gospodarki magazynowej. 

 Kontrolowanie realizacji zadań poszczególnych komórek i stanowisk pracy 
oraz przebiegu procesów magazynowych. 

 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania środków działania służb 
magazynowych oraz zabezpieczenie powierzonych obiektów i składników 
majątkowych. 

 Kontrolowanie i analizowanie kształtowania się stanów magazynowych. 
 Analizowanie przebiegów i wyników działalności służb magazynowych oraz 

ujawnianie występujących nieprawidłowości. 
 Zbieranie, rejestrowanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami informacji o przebiegach i wynikach działalności służb 
magazynowych, a zwłaszcza kształtowanie wskaźników logistycznych. 

 Opracowywanie i wprowadzanie usprawnień organizacyjnych i technicznych 
w magazynach. 

 Obserwacja i kontrolowanie wskaźników logistycznych funkcjonowania 
magazynu. 

 

II. REALIZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH:  

 Przyjmowanie materiałów i wyrobów. 

 Sprawdzenie dokumentów dostarczonych do magazynów partii materiałów i 
wyrobów. 

 Kontrolowanie ilości i stanów przyjmowanych do magazynów materiałów, 
wyrobów i opakowań. 

 Dokonywanie fizycznych odbiorów (wyładunków i przemieszczeń) 
dostarczanych przesyłek. 

 Segregowanie i oznaczanie przyjmowanych dostaw materiałów i wyrobów. 
 Potwierdzanie odbioru przesyłek przyjmowanych do magazynu. 
 Sporządzanie odpowiednich dokumentów w przypadkach stwierdzenia 

braków lub uszkodzeń dostarczonych materiałów, wyrobów i opakowań. 
 Sporządzanie dokumentacji przychodowej odbieranych dostaw i 

przekazywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Rejestrowanie i ewidencjonowanie przychodów materiałów, wyrobów i 

opakowań oraz uszkodzeń dostarczonych materiałów, wyrobów i opakowań. 
 Przekazywanie przyjętych dostaw do określonych miejsc składowania dóbr 

(zapasów pełnowartościowych lub depozytów). 

 Składowanie materiałów i wyrobów. 



 

  

  Wyznaczanie miejsc składowania przyjmowanych dóbr/zapasów zgodnie z 
planami zagospodarowania przestrzeni magazynowej. 

  Fizyczne przemieszczanie i składowanie otrzymanych dostaw na 
wyznaczonych miejscach składowania. 

  Kontrolowanie stanów i zabezpieczeń składowanych zapasów w 
przestrzeni magazynowej. 

  Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych składowanych dóbr zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami.  

 Ujawnianie i dokumentowanie strat i ubytków zapasów powstających w 
czasie składowania.  

  Przekazywanie informacji o stanach zapasów zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami. 

  Przygotowywanie materiałów, wyrobów i opakowań do wydania zgodnie z 
obowiązującymi dyspozycjami. 

  Udzielanie informacji , pomocy i wyjaśnień zespołom dokonującym 
inwentaryzacji składowanych zapasów.  

 Wydawanie materiałów i wyrobów. 

 Sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów związanych z 
wydawaniem materiałów, wyrobów i opakowań na użytek wewnętrzny i 
na zewnątrz przedsiębiorstwa. 

 Przygotowanie zapasów do wydania, wykonywanie usług handlowych i 
kompletowanie partii dla odbiorców. 

 Kontrolowanie ilości i stanów materiałów, wyrobów i opakowań 
wydawanych odbiorcom lub przewoźnikom. 

 Fizyczne wydawanie (przemieszczanie i ładowanie) dóbr z magazynów i 
uzyskiwanie potwierdzeń ich wydawania. 

 Przekazywanie informacji i dokumentów rozchodowych zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami. 

 Rejestrowanie i ewidencjonowanie rozchodów materiałów, wyrobów i 
opakowań. 

III. PRACE POMOCNICZE  

 Prowadzenie dokumentacji i ewidencji pomocniczych 

 Znakowanie własnymi kodami kreskowymi wprowadzanych zapasów 
(jeżeli wykorzystuje się technikę skanowania w przepływie 
informacji). 

 Prowadzenie ewidencji miejsc składowania oraz rozmieszczenia 
materiałów i wyrobów w magazynach. 

 Prowadzenie kontroli obecności i dokumentacji płacowej 
pracowników służby magazynowej. 

 Prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracy mechanicznych środków 
transportu magazynowego. 

 Ochrona obiektów i zapasów magazynowych. 



 

  

 Zabezpieczenie obiektów i zapasów magazynowych przed pożarem. 
 Zabezpieczenie wyposażenia i zapasów magazynowych przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. 
 Utrzymywanie porządku i czystości w budowlach i pomieszczeniach 

magazynowych.  

 

Zakres obowiązków  

Na zakres obowiązków wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (endo- i egzogenne).  

Do czynników zewnętrznych zaliczyć należy: 

- rodzaj działalności, wielkość obrotów, strukturę przedsiębiorstwa 

- charakterystykę zapasów magazynowych 

- szybkość obrotu magazynowego. 

Do czynników wewnętrznych zaliczyć należy: 

- stosowaną w magazynie technologię oraz poziom automatyzacji/mechanizacji 

- poziom automatyzacji przepływu informacji 

- kwalifikacje personelu 

- przyjęty system odpowiedzialności materialnej i inwentaryzacji. 

 Przykładowe zakresy obowiązków: 

Kierownik magazynu: 

- ustalanie długoterminowych i operacyjnych planów pracy magazynu 

- współdziała w ustalaniu budżetu magazynu 

- kontroluje i realizuje plan pracy (jakościowo i kosztowo) 

- organizuje prace podległego personelu 

- organizuje odbiór i przyjęcie towaru 

- dba o przestrzeganie zasad odbioru jakościowego 

- ustala plan rozmieszczenia dóbr w magazynie 



 

  

- dba o realizację zasady FIFO 

- dba o zabezpieczenie odpowiednich warunków przechowalniczych  

- dba o terminową i prawidłową ewidencję przyjmowanych, składowanych i wydawanych dóbr 

- organizuje wydawanie dóbr zgodnie z zasadami przedsiębiorstwa 

- organizuje gospodarkę opakowaniami 

- współpracuje z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa związanymi z pracą magazynu , np. 
działem logistyki, księgowość, dział produkcji, dział handlowy 

- dokonuje przeglądu stanów zapasów 

- organizuje inwentaryzację magazynu 

- realizuje założony poziom obsługi klientów 

- realizuje założone cele obrotowe 

- kontroluje kształtowanie wskaźników logistycznych pracy magazynu 

- zapewnia warunki pracy zgodnie z zasadami bhp i ppoż. 

Magazynier: 

- organizuje prace podległych pracowników 

- realizuje prawidłowo odbiór i przyjęcie dóbr 

- realizuje zasady odbioru jakościowego 

- nadzoruje znakowanie (kod) 

- stosuje zasady planu rozmieszczania dóbr 

- stosuje zasadę FIFO 

- nadzoruje i sprawdza warunki przechowalnicze  

- wykonuje czynności związane z ewidencją dóbr wychodzących, składowanych i wychodzących  

-wykonuje czynności związane z wydawaniem dóbr 

- realizuje gospodarkę opakowaniami 

- przygotowuje magazyn do inwentaryzacji 



 

  

- współdziała w kształtowaniu i obserwacji wskaźników logistycznych pracy magazynu 

- dba o przestrzeganie zasad bhp i ppoż. 

Robotnik magazynowy (wydawca): 

- wykonuje zadania wskazane przez przełożonych (np. znakowanie) 

- przyjmuje, przemieszcza do składowania, umiejscawia w magazynie i wydaje dobra zgodnie z 
obowiązującymi zasadami (np. instrukcją magazynową) 

- przestrzega zasad bhp i ppoż. 

Pakowacz: 

- pakuje wyroby przeznaczone do wydania i transportu zgodnie z instrukcją 

- znakuje zapakowany towar 

- ewentualnie konserwuje lub de konserwuje wyroby przed pakowaniem 

Dyspozytor magazynowy: 

- organizuje przebieg procesu magazynowego 

- koordynuje przebieg prac magazynowych  

- dysponuje przestrzenią w układzie adresowym 

- nadzoruje realizację planów krótkoterminowych 

- wprowadza korekty dla zapewnienia efektywnej pracy magazynu 

Operator sprzętu: 

- wykonuje otrzymane polecenia 

- dba o powierzony sprzęt i jego właściwą eksploatację 

- posługuje się sprzętem zgodnie z zasadami bhp. 

 

 NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA PRZEPŁYWU INFORMACJI WSPOMAGAJĄCE PROCESY 
MAGAZYNOWE  



 

  

Zastosowanie komputerowej rejestracji polega na przypisaniu określonemu adresowi w przestrzeni 
składowej jednej jednostki (paleta, pojemnik), przystosowanej do transportu w układzie sterowanym 
komputerowo.  

Dobra przy przyjęciu są umieszczane na palecie/pojemniku są przez pracowników wprowadzane do 
dokumentacji (jakie dobre, w jakiej ilości, opis konkretnego pojemnika/palety). Paleta/pojemnik 
przekazana na transporter otrzymuje w miejscu składowana identyfikujący adres. 

Automatyzacja obsługi procesu polega na : 

- ulokowaniu pojemnika pod wskazanym adresem lub pobraniem z adresu 

- dostarczeniu palety ze strefy składowania do strefy kompletacji 

- synchronizacji biegu palet w układzie transportowym, przenośników i układnic w sposób 
wykluczający kolizję lub zakłócenia. 

 

Proces magazynowy sterowany komputerem.  

W systemach magazynowych obsługiwanych ręcznie komputer pełni rolę katalogu, kartoteki adresów 
i emitera dokumentacji.  

Kod kreskowy  

Każdy kod odwzorowuje ściśle określany zestaw znaków. Jeśli zawiera on tylko cyfry jest to kod 
numeryczny, jeśli zawiera również litery- alfanumeryczny.   

Technika posługiwania się kodami kreskowymi i automatycznego odczytu nazywa się automatyczną 
identyfikacją (AI).  

Kod może być nośnikiem identyfikacji lub danych.  

 

 

 PRZYGOTOWANIE INWENTARYZACJI W MAGAZYNIE  

Ustawa z dn. 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591) 

Zgodnie z art. 26 inwentaryzacja ma na celu ustalenie rzeczywistego  stanu oraz wykrycie niedoborów 
lub nadwyżek. 

Zadaniem inwentaryzacji jest ochrona mienia przedsiębiorstwa. 

Przygotowanie inwentaryzacji: 



 

  

- podział przedsiębiorstwa na rejony i pola spisowe 

- opracowanie terminarza spisu z podziałem zadań dla zespołów spisowych 

- przygotowanie przepisów inwentaryzacji 

- opracowanie zasad przyjmowania i wydawania w czasie spisu 

- przeprowadzenie instruktażu dla kontrolerów i zespołów spisowych 

- przygotowanie druków i formularzy, narzędzi 

- uporządkowanie indeksu materiałowego (tabliczki materiałowe, ewidencyjne) 

- uporządkowanie dokumentów źródłowych, księgowych 

- uzgodnienie stanów ewidencji kartoteki magazynowej z kartoteką księgową na dzień poprzedzający 
inwentaryzację.  

Za czynności te są osoby odpowiedzialne materialnie oraz służby księgowe. 

Przygotowanie magazynu do spisu z natury polega na : 

- rozmieszczeniu zapasów w taki sposób, aby ułatwić dostęp 

- zaopatrzeniu zapasów w wywieszki z informacjami (symbol indeksu, jednostka miary itp..) 

- oznaczeniu partii informacjami o składowaniu pozostałych ilości 

- sprawdzeniu czy otwarte pojemniki zawierają właściwe dobro 

- wydzieleniu towarów obcych, depozytowych, zbędnych, niepełnowartościowych, złomu, odpadów i 
odpowiednie ich oznaczenie  

- ułożeniu towarów masowych zgodnie z technicznymi warunkami, w celu właściwego obmiaru i 
szacunku 

- oznaczenie i wytyczenie granic pól spisowych 

- przygotowanie narzędzi pomiarowych 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIERZONE MIENIE  

1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy  

Przepisy art. 114-122 k.p. określają ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracownika. 
Zgodnie z art. 114 k.p. pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził szkodę pracodawcy, ponosi odpowiedzialność 



 

  

materialną. Działanie pracownika powinno mieć zatem charakter zawiniony i polega na niewykonaniu 
lub nienależytym wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy. Wina pracownika 
może polegać zarówno na działaniu umyślnym, jak i niedbalstwie, a więc niedołożeniu należytej 
staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.  

Pracownik ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty pracodawcy i tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikała szkoda (art. 115 k.p.). Nie odpowiada on 
zatem za skutki przypadkowe, nawet gdy pozostają one w związku przyczynowym z zawinionym 
działaniem lub zaniechaniem pracownika. 

Należy przyjąć podstawową zasadę, iż pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim 
zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia, albo 
jeżeli szkoda w całości lub w części jest skutkiem działania siły wyższej (np. powodzi, huraganu). 

 

Okolicznościami, które traktuje się jako przyczynienie się pracodawcy do powstania szkody są np.: 

- brak odpowiedniego zabezpieczenia towarów, maszyn, sprzętu elektronicznego itp., 

- niezapewnienie pracownikowi możliwości wyznaczenia w swoim zastępstwie osoby, która byłaby 
przy sporządzaniu remanentu, w czasie choroby pracownika, 

- brak odpowiedniej ilości współpracowników, wskutek czego pracownik nie może należycie 
zorganizować pracy. 

Zgodnie z art. 117 k.p. pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w 
szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego 
ryzyka. Ryzyko to może wynikać np. z wdrażania nowej technologii albo nowych zasad 
wynagradzania czy premiowania pracowników. 

Jeżeli szkodę wyrządzi kilku pracowników, wówczas każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część 
szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia 
winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w 
częściach równych (art. 118 k.p.). Z powyższego wynika, iż nie stosuje się odpowiedzialności 
solidarnej, polegającej na tym, że każdy współsprawca szkody byłby odpowiedzialny za całą szkodę. 

Pracownik jest obowiązany pokryć pełną szkodę, jednakże odszkodowanie nie może przewyższać 
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody 
(art. 119 k.p.). 

Należy dodać, iż pełna odpowiedzialność pracownika wchodzi w rachubę w razie spowodowania 
szkody czynem przestępczym (np. kradzież). Pracownik jest wówczas zobowiązany do pełnego 
pokrycia szkody, a odszkodowanie obejmuje nie tylko rzeczywisty uszczerbek, ale również stracone 
przez pracodawcę przewidywane korzyści. Kodeks pracy postanawia w art. 122, że jeżeli pracownik 
umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. 

Kodeks pracy określa możliwość likwidowania sporów między pracownikiem a pracodawcą przez 
zawarcie odpowiedniej ugody. Jeżeli zatem naprawienie szkody następuje na podstawie ugody 



 

  

między pracodawcą a pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona przy 
uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego 
stosunku do obowiązków pracowniczych (art. 121 § 1 k.p.). Wysokość odszkodowania, biorąc pod 
uwagę wymienione wyżej okoliczności, może również obniżyć sąd pracy; dotyczy to również 
przypadku, gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej (art. 121 § 2 k.p.). 

W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi 
nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub narusza 
zasady współżycia społecznego (art. 1211 k.p.). 

Należy dodać, iż pracownik nie ma obowiązku wykazywać, że nie ponosi winy w spowodowaniu 
szkody, bowiem pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność 
pracownika oraz wysokość powstałej szkody. 

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych 
szkody osobie trzeciej, obowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca (art. 120 § 1 
k.p.). Natomiast pracownik odpowiada wobec pracodawcy na zasadach wyżej omówionych (art. 120 
§ 2 k.p.). 

 

2. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi  

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery 
wartościowe lub kosztowności oraz narzędzia, instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki 
ochrony indywidualnej, jak również odzież i obuwie robocze - odpowiada w pełnej wysokości za 
szkodę powstałą w tym mieniu (art. 124 § 1 k.p.). Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również 
za szkodę w mieniu innym niż wyżej wymienione, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do 
wyliczenia się (art. 124 § 2 k.p.). 

W przypadku powierzenia tego mienia pracownikowi, wprowadza się odpowiedzialność dalej idącą 
niż omawiana w poprzednim podrozdziale, bo opartą na domniemaniu winy. 

Pracownik, jak już była mowa, ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, ale może od tej 
odpowiedzialności uwolnić się wówczas, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego 
niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków 
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia (art. 124 k.p.). Pracownik nie ponosi 
odpowiedzialności w takich granicach, w jakich przyczyny te spowodowały szkodę (np. niedobór 
gotówkowy powstał w wyniku kradzieży). 

Jeżeli pracownik odmawia dobrowolnego zaspokojenia roszczeń pracodawcy, wówczas pracodawca 
może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i dopiero po uzyskaniu prawomocnego 
wyroku sądowego dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika. 

Jeżeli przed sądem została zawarta ugoda, sąd obowiązany jest badać, czy ugoda taka nie jest 
sprzeczna z prawem. 

 


