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Wnioski końcowe

1. Sposób zarządzania zapasami zaopatrzeniowymi w przedsiębiorstwie X powinien być uzależniony od miejsca materiału lub surowca w klasyfikacji ABC/XYZ. 
    Uwagę i wysiłek zarządzania zapasami należy skierować proporcjonalnie do ważności zapasów z punktu widzenia przedsiębiorstwa. 

2. W pierwszej kolejności należy dążyć do lepszej kontroli oraz redukcji zapasów regularnie zużywanych oraz odpowiedzialnych za 80 % wartości zużycia z grup AX 
    i AY. W przyszłości dobrym rozwiązaniem będą dostawy tych pozycji w sposób zsynchronizowany ze zużyciem. 
 
3. Materiały i surowce z grup CY i CZ ze względu na nieregularną i niską wartość zużycia powinny być kontrolowane w określonych odstępach czasu. Jednym
    z rozwiązań może być uzupełnianie tych pozycji metodą kontroli okresowej.

4. Zarządzanie pozycjami z grup BX, BY, BZ powinno być pośrednie pomiędzy dwoma skrajnymi rozwiązaniami. Materiały z grupy BX można traktować podobnie jak te
    z grup A i kontrolować je w sposób ciągły. Natomiast dla materiałów z grup BY i BZ, podobnie jak tych z grup C, wystarczy kontrola i uzupełnianie okresowe.
 
5. Wprowadzenie metody ABC/XYZ w przedsiębiorstwie X przyczyni się do redukcji poziomu zapasów, zwiększy poziom obsługi klienta i kontroli nad zapasami oraz
    poprawi efektywność pracy osób zarządzających zapasami. 

Wprowadzenie

Problemy przedsiębiorstwa X

Propozycja zastosowania metody ABC/XYZ

1. Ustalenie mierzalnej cechy dla zapasów. 
Określenie badanego okresu.

2. Zestawienie danych w postaci tabeli, 
wg następującej kolejności:
nazwa materiału; wielkość zużycia i jednostka;
cena jednostkowa; wartość zużycia.

3. Posortowanie malejąco listy materiałów wg 
wartości zużycia. 

4. Obliczenie wartości zużycia całkowitego 
oraz udziału procentowego w całkowitej 
wartości zużycia dla każdego materiału. 

6. Obliczenie skumulowanego wskaźnika 
udziału procentowego.

7. Określenie przedziałów procentowych 
odpowiednio dla grupy A, B   i C. Materiały 
o łącznej wartości zużycia 80% zakwalifikowano 
do grupy A, 95% wartości zużycia tworzą 
materiały grup A i B, natomiast pozostałe 
materiały stworzyły grupę C.  

8. Przydzielenie materiałów do odpowiednich 
grup.

ABC XYZ

Podział zapasów metodą ABC/XYZ

Korzyści związane z wprowadzeniem metody ABC/XYZ

Wartość zużytego asortymentu [PLN]

 X Y Z 

A 
mąka 550, drożdże, karton 

240 

mąka 750, mąka 720 
pak., karton 270, ziarno 
słonecznika, mąka 720, 

sezam 

 

B 

olej do smar., olej 
uniwersalny, Karton 350, 
worki foliowe 550, enzym 

A, sól, skrobia, folia 
maszynowa 

siemię lniane, cukier, 
zaciemniacz, mąka 1400 

karton 130, pestki dyni, mieszanka mix I, 

C  

taśma do pak., etykieta 
120, emulsja do smar., 
etykieta 100, enzym B, 

mąka 1850 

mąka 550 pak., karton 210, mąka 750 pak., karton 
300, karton 250, mak, gluten, etykiety 200, oliwki 

3000g, mieszanka uniwersalna, soja, płatki owsiane, 
mąka 2000, błonnik, mąka 630, mieszanka mix II, 

worki foliowe 840, otręby, mieszanka orkisz., cebula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identyfikacja zapasów pod względem 
regularności i wartości zużycia 

Zwiększenie poziomu kontroli nad zapasami 

Zwiększenie Poziomu Obsługi Klienta 

Poprawa efektywności pracy poprzez 
zmniejszenie ilości czynności 

administracyjnych 

Umożliwienie doboru odpowiednich metod 
uzupełniania zapasu, redukcja poziomu 

zapasów oraz poprawa wskaźników rotacji 

 X Y Z 

A 11 814 949,97 4 741 108,85 0,00 

B 1 644 617,24 1 188 884,77 565 733,83 

C 0,00 377 806,13 708 511,14 

 


