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Zarządzenie Nr......./......
Dyrektora/Prezesa.....................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)

z dnia ......................................

w sprawie Instrukcji magazynowej

W celu zapewnienia sprawnego działania magazynów oraz usystematyzowania zasad organizacyjno-technicznych gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, zarządzam co następuje:
1. Wprowadza się do użytku służbowego w ................................................................................
	(podać nazwę przedsiębiorstwa)
 – Instrukcję Magazynową, stanowiącą Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej do przekazania pracownikom magazynowym Instrukcji magazynowej za pokwitowaniem, a oświadczenie przyjęcia jej do wiadomości i stosowania przekazać do komórki kadrowej.
3. Nadzór nad właściwym stosowaniem postanowień Instrukcji Magazynowej sprawuje Dział/Wydział................................................................................................................
	(np.: Gospodarki Materiałowej, Logistyki, Sprzedaży)
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem..........................................................................
...........................	Dyrektor/Prezes


Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Instrukcja magazynowa zwana dalej „Instrukcją” określa organizację, zakres działania magazynów oraz podstawowe zasady i tryb wykonywania czynności magazynowych. Stanowi ona podstawowy akt normatywny ustalający organizację gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie i ma decydujące znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesów magazynowych.
2. Celem Instrukcji wprowadzonej w życie Zarządzeniem Dyrektora/Prezesa Nr......./...... z dnia......... jest ułatwienie kierownictwu przedsiębiorstwa zarządzanie magazynami i umożliwienie każdemu pracownikowi magazynu orientację w zagadnieniach dotyczących zasad pracy oraz uświadomienie roli i znaczenia magazynów w obrocie dóbr materialnych w przedsiębiorstwie.
3. Instrukcja zawiera zasady postępowania w zakresie problemów związanych z gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie, a w szczególności z funkcjonowaniem poszczególnych jej elementów, a mianowicie: zapasów, budowli, wyposażenia, technologicznego procesu magazynowego i organizacji gospodarki magazynowej.
4. Stosunkowo obszernie omówiono w Instrukcji zagadnienia organizacji gospodarki magazynowej, z racji tego, że decydują one o sprawności funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.
5. Instrukcja zawiera typowe rozwiązania i metody działania, których celem jest m.in. rozszerzenie wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej i stworzenie możliwości opracowania instrukcji uwzględniającej warunki funkcjonowania magazynów w konkretnym przedsiębiorstwie.
6. W Instrukcji świadomie pominięto zagadnienia dotyczące budowy magazynów o raz szereg zagadnień, o których decydują inne działy przedsiębiorstwa (np. inwestycji, administracji itp.). 
7. Instrukcja została opracowana przez Zespół specjalistów przedsiębiorstwa oraz ekspertów i doradców z tej dziedziny, na podstawie obowiązujących przepisów i zasad regulujących problemy organizacyjne i techniczne gospodarki magazynowej.
8. W Instrukcji wykorzystano, poza obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami, podstawową literaturę z dziedziny gospodarki magazynowej.
9. W celu właściwego zrozumienia i interpretowania omawianych w Instrukcji zagadnień, podaje się poniżej podstawowe definicje pojęć stosowanych w tej dziedzinie, które są przedmiotem szerszych rozważań w poszczególnych rozdziałach. Należą do nich pojęcia: „magazyn”, „magazynowanie”, „składowanie”, „zapasy” i „gospodarka magazynowa”.
Magazyn – jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej, według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi.
Magazynowanie – zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych (zapasów).
Składowanie – zbiór czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów w przestrzeni składowej budowli magazynowej (np. w urządzeniach do składowania), w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości zapasów i istniejących warunków.
Zapasy – dobra materialne składowane w magazynach w celu późniejszego ich wykorzystania w produkcji, konsumpcji lub innej działalności gospodarczej.
Gospodarka magazynowa – celowa działalność, obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów. Przedmiotem działania gospodarki magazynowej jest okresowe przechowywanie zapasów w budowlach, których konstrukcja i wyposażenie zależy od właściwości tych dóbr.
10. Przestrzeganie postanowień Instrukcji obowiązuje wszystkich pracowników magazynu, z którymi zawarto umowę o pracę oraz umowę o odpowiedzialności materialnej. Za pracę osób zatrudnionych na innych zasadach (np. robotników transportowych, praktykantów, uczniów itp.) odpowiedzialność ponosi Kierownik magazynu.
11. Zatwierdzona przez Kierownika przedsiębiorstwa Instrukcja powinna przekazana za pokwitowaniem pracownikom magazynu do stosowania i przestrzegania zawartych w niej postanowień.
12. W aktach przedsiębiorstwa powinien się znajdować pokwitowany przez pracowników egzemplarz Instrukcji, co stanowi potwierdzenie przyjęcia zawartych w niej zasad i postanowień (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1 do Instrukcji).
13. Instrukcja powinna być dostępna dla pracowników w każdym magazynie.
14. Wdrożenie i kontrola przestrzegania postanowień Instrukcji należy do obowiązków kierownika komórki odpowiedzialnej za gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwie.
15. Instrukcja wchodzi w życie z datą wymienioną w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora/Prezesa zatwierdzającym Instrukcję.



Rozdział II.Przedmiot i zakres Instrukcji
1. Przedmiotem Instrukcji są zasady funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie, przedstawione w ramach podstawowych elementów gospodarki magazynowej, którymi są: zapasy, budowle wyposażenie, technologia prac magazynowych, organizacja magazynów. 
2. Poza tym, ze względu na znaczenie zagadnień bhp oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynach – problemom tym poświęcono dwa końcowe rozdziały Instrukcji.
3. Przedstawiono także w załącznikach do Instrukcji wzory dokumentów, przepisy prawne oraz normy państwowe dotyczące gospodarki magazynowej, które mają istotne praktyczne znaczenie dla pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.

Rozdział III. Charakterystyka zapasów składowanych w magazynach oraz warunki ich przechowywania	
1. Posiadanie informacji na temat charakterystyki składowanych zapasów jest przede wszystkim niezbędne dla określenia właściwych warunków ich przechowywania.
2. Charakterystyka zapasów składowanych w magazynach przedsiębiorstwa .........................................................................., powinna obejmować następujące zagadnienia: 
(wymienić rodzaje posiadanych magazynów)
	podział składowanych zapasów i ich opis,

zasady formowania i zabezpieczania jednostek ładunkowych,
podstawowe wymagania w zakresie zabezpieczenia odpowiednich warunków przechowywania zapasów,
właściwości ubytkowe zapasów oraz wymagania konserwacyjne zapasów,
źródła informacji w zakresie warunków przechowywania zapasów,
urządzenia i instalacje dla zabezpieczenia warunków przechowywania zapasów,
warunki przechowywania substancji i preparatów chemicznych.
3. Zgodnie z PN-84/N-01800 (Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa) – warunki przechowywania to zbiór wymagań przechowalniczych w zakresie dopuszczalnych temperatur i wilgotności powietrza w magazynie, częstotliwości wymiany powietrza, możliwości wspólnego przechowywania zapasów, dopuszczalnego okresu przechowywania, określające również wymagania dla budowli magazynowej i sposobu składowania.
4.Właściwe warunki magazynowania można osiągnąć przez szczegółowe sformułowanie wymogów co do sposobu przygotowywania wyrobów i materiałów do przechowywania. W ramach tych czynności niezbędne jest ustalenie: 
	czasookresu przechowywania począwszy od terminu dostarczenia do magazynu (jest to szczególnie istotne w odniesieniu do artykułów spożywczych);

warunków klimatycznych tj. granice dozwolonych wahań temperatury i wilgotności względnej powietrza, wietrzenie, wskazanie nieszkodliwego oświetlenia naturalnego i sztucznego, rozmieszczenie światła oraz podanie wyposażenia specjalnego, jak czujniki temperatury, wykrywacze par itp.;
sposoby składowania, tj. wskazanie rodzaju podłoża, podłogi budowli magazynowej, podkładów, regałów, stojaków, ilości warstw w stosach, pryzmowania materiałów sypkich, wysokości nasypu, kąta zsypu pryzmy itp.;
przeciwwskazania magazynowania z innymi określonymi zapasami itp.
warunków higienicznych (czystości ścian, zabezpieczenie przed mikroorganizmami, gryzoniami);
 warunków bezpieczeństwa składowania (odpowiednie odległości od urządzeń grzejnych i od światła);
danych co do miejsca składowania zapasów, uwzględniających: wybuchowość i łatwopalność materiałów (wskazanie odległości magazynu od innych budynków, szczelności opakowań itp.).
5. Opis warunków przechowywania wyrobów o właściwościach tzw. normalnych w konkretnym magazynie powinien obejmować następujące zagadnienia:
	rodzaje składowanych zapasów,

	charakterystyka postaci fizycznej i właściwości fizyko-chemicznych, z podziałem na wyroby luzem i sztukowe,

charakterystyka wyrobów sztukowych opakowanych i nie opakowanych oraz wyrobów formowanych w jednostki ładunkowe,
wymagane warunki przechowywania zapasów, w tym: temperatura, wilgotność względna i czystość powietrza w magazynie, sposób składowania i wymagane okresy przechowywania,
właściwości ubytkowe zapasów i zasady ich konserwacji,
charakterystyka urządzeń i instalacji dla zabezpieczenia wymaganych warunków przechowywania,
charakterystyka stosowanych środków technicznych dla wykonywania manipulacji przeładunkowych i transportowych. 
6. W odniesieniu do magazynów, w których składowane są wyroby o właściwościach agresywnych (niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, czyli wyroby o właściwościach palnych, wybuchowych, toksycznych, rakotwórczych itp.) – opis ich powinien obejmować następujące zagadnienia:
	określenie rodzajów niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych składowanych w konkretnym magazynie,

charakterystykę postaci fizycznej i właściwości substancji i preparatów chemicznych przechowywanych w magazynie (podstawowe warunki dotyczące bezpiecznego stosowania substancji i preparatów chemicznych zostały określone w ustawie z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  Dz.U. oraz w rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z .21.8.1997 r. w sprawie substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia DZ.U),
charakterystykę rodzajów opakowań, pojemników, zbiorników i ich oznakowań, certyfikacji oraz ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,
charakterystykę pomieszczenia magazynowego oraz sposobów składowania tej grupy wyrobów,
charakterystykę stosowanych środków technicznych dla zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami od substancji i preparatów chemicznych,
ocenę zgodności wykonywanych czynności magazynowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Podstawowym źródłem informacji o niebezpiecznych substancjach i preparatach chemicznych są „Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych”, które powinny być gromadzone i wykorzystywane w magazynach, w których przechowywane są tego rodzaju wyroby. Powinny one także stanowić podstawę do opracowania „Instrukcji w zakresie warunków bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych substancji w magazynie”. (Karty charakterystyki rozprowadza Centralny Instytut Ochrony Pracy, 00-701 Warszawa, ul Czerniakowska 16).
8. W celu zabezpieczenia zapasów przed całkowitą lub częściową utratą cech jakościowych, konieczne jest rozmieszczenie ich w magazynie według określonych właściwości. Podstawowymi właściwościami zapasów mających wpływ na ich rozmieszczenie i przechowywanie są:
	odporność na niskie i wysokie temperatury,

higroskopijność,
uleganie korozji,
pyłochłonność,
podatność na samozagrzanie się,
oddziaływanie na inne zapasy,
właściwości ubytkowe.
9. W przypadku dostaw wyrobów w postaci jednostek ładunkowych (paletowych, pakietowych, pojemnikowych) – piętrzenie ich w stosy odbywa się wg Karty Katalogowej Jednostki Ładunkowej, opracowanej przez producenta lub importera wyrobu, na podstawie normy PN-89/M-78209 „Projektowanie paletowych jednostek ładunkowych”.
10. W celu dokonania wyboru właściwych warunków przechowywania, w każdym magazynie konieczne jest sporządzenie podziału zapasów z uwzględnieniem ich fizycznych i chemicznych właściwości.
Do właściwości fizycznych zapasów zalicza się: postać fizyczną, stan skupienia, kształt, wymiary, masę, opakowanie, wytrzymałość na ściskanie, tarcie, temperaturę topnienia, wrzenia, palności, zapłonu, wytworzenie promieniowania, przewodność, magnetyzm itp.
Właściwości chemiczne to: cechy toksyczne, smak, zapach, zdolności do utleniania, zdolności do reagowania z innymi substancjami, właściwości kwasowo-zasadowe, uleganie rozpadowi, higroskopijność, wybuchowość, zdolność do rdzewienia, właściwości antykorozyjne itp.
11. Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne zapasów w procesie magazynowania występują dwie podstawowe grupy wyrobów:
	grupa I – wyroby o właściwościach niestwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska (np.: artykuły spożywcze, wyroby papiernicze, gumowe, z tworzyw sztucznych, gospodarstwa domowego itp.),
	grupa II – wyroby o właściwościach organicznych stwarzających zagrożenia dla ludzi i środowiska, które są określane „niebezpiecznymi substancjami chemicznymi” (żrące, drażniące, rakotwórcze, łatwopalne, toksyczne, wybuchowe itp.).

12. W magazynach: .....................................................................................................................,
(wymienić rodzaje magazynów)
składowane są następujące materiały niestwarzające zagrożeń: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. W magazynach: .....................................................................................................................,
(wymienić rodzaje magazynów)
składowane są następujące materiały o właściwościach stwarzających zagrożenia (niebezpieczne substancje chemiczne):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. W czasie składowania magazynier powinien zwracać szczególną uwagę na właściwości ubytkowe składowanych zapasów oraz warunki ich konserwacji.
Przez ubytek naturalny należy rozumieć zmniejszenie masy (ciężaru) lub wymiarów artykułów (surowców, półfabrykatów, wyrobów) spowodowane zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi oraz czynnościami manipulacyjnymi (np. przy przyjmowaniu, składowaniu, transportowaniu, rozlewaniu, rozważaniu i pakowaniu), którym nie można zapobiec przy obecnym poziomie techniki i technologii magazynowania.
Norma ubytku naturalnego – to maksymalna wielkość dopuszczalnego ubytku naturalnego danego wyrobu wyrażana w stosunku procentowym do jego masy lub wymiaru. Do norm ubytków naturalnych nie zalicza się strat spowodowanych zepsuciem, zniszczeniem czy obniżeniem wartości wyrobów, które powstały w wyniku: 
	nieodpowiedniego opakowania,

nieprawidłowo (niedbale) prowadzonych czynności manipulacyjnych przy przeładunkach, przewozie i składowaniu wyrobów, powodujących stłuczenie, złamanie, rozerwanie, rozlanie, zgniecenie itp.,
zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków (zalanie, pożar, kradzież),
nieprzestrzeganie wymagań i ustaleń określonych w normach krajowych oraz rozporządzeniach właściwych ministrów
15. Kierownik komórki nadzorującej magazyny powinien sporządzić, na podstawie norm i przepisów prawnych, zestawienie warunków przechowywania składowanych zapasów w magazynach przedsiębiorstwa, a także przekazać kierownikom poszczególnych magazynów – obowiązujące przepisy regulujące normy ubytków naturalnych. Załącznik 2. zawiera wykaz przepisów prawnych dotyczących norm ubytków naturalnych. 
16. W celu zapewnienia prawidłowej kontroli przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych na przechowywanych zapasach – magazynier powinien prowadzić Magazynową Książkę Konserwacji, zawierającą harmonogram zabiegów konserwacyjnych oraz harmonogram kontroli warunków przechowywania.
17. Komórka organizacyjna nadzorująca pracę magazynów .......................................................
	(podać nazwę)
w przypadku zauważenia nieprawidłowości w zakresie warunków przechowywania zapasów, powinna je odnotować i przekazać kierownictwu przedsiębiorstwa do zapoznania się i podjęcia działań naprawczych.

Rozdział IV.Charakterystyka budowli i pomieszczeń
magazynowych
1. Budowle magazynowe są to konstrukcje inżynierskie zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczały składowane w nich zapasy przed ubytkami ilościowymi i stratami jakościowymi oraz zapewniały właściwe i bezpieczne warunki pracy obsługujących je osób.
2. W przedsiębiorstwie .................................................................................................................
	(podać nazwę)
występują następujące budowle magazynowe:
otwarte, w ilości................ i o powierzchni .........................................
półotwarte, w ilości........... i o powierzchni..........................................
zamknięte, w ilości .......... i o powierzchni .........................................
3. Dla zapewnienia spełniania przez budowle i pomieszczenia magazynowe ich funkcji oraz właściwej eksploatacji niezbędna jest znajomość następujących zagadnień: 
Charakterystyka obiektów i pomieszczeń magazynowych, w tym:
	nazwa i symbol magazynu (pomieszczenia),

opis rodzaju obiektu (budynek, wiata, plac składowy, zbiornik, pomieszczenie w budynku),
dane charakteryzujące wielkość: powierzchni, wysokości, przestrzeni.
Mikroklimat przestrzeni magazynowej, z podaniem: temperatury, wilgotności, wymiany powietrza oraz rodzaju i stopnia zanieczyszczenia czynnikami szkodliwymi. Określenie mikroklimatu, który stwarza zagrożenia bezpieczeństwa pracy, daje podstawę do zastosowania odpowiednich środków technicznych przeciwdziałających tym zagrożeniom (w postaci odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej).
Charakterystyka pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (rodzaje pomieszczeńi ich liczba wnikające z liczby i struktury zatrudnienia, rodzaj wyposażenia, odległości od stanowisk pracy).
Charakterystyka dróg wewnętrznych w magazynach (dróg transportowych i dróg dla pieszych, których wymiary i sposób rozmieszczenia ustalony został w technologicznym procesie magazynowym, a także dróg ewakuacyjnych oraz dojść do urządzeń i instalacji przeciwpożarowych).
Określenie rodzaju i stanu nawierzchni oraz wytrzymałości podłogi (stropu) magazynu, szczególnie dla budynków kondygnacyjnych i placów składowych, w odniesieniu do obciążeń od zapasów oraz urządzeń transportowych.
4. Opis wymienionych w punkcie 3 zagadnień i parametrów charakteryzujących pod względem techniczno-eksploatacyjnym obiekty magazynowe i pomieszczenia, powinien zawierać wielkości, które odzwierciedlają stan faktycznych z uwzględnieniem danych zawartych w „Karcie obiektu budowlanego”, co jest szczególnie istotne dla zapewnienia właściwej eksploatacji budowli magazynowych.
5. Podstawowe określenia charakteryzujące budowle magazynowe, dotyczące ich powierzchni, przestrzeni i wysokości zostały ustalone w następujących normach:
	PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określenia, zasady obmiaru”,

PN-81/B-01012 „Budowle magazynowe. Podział, nazwy, określenia”,
PN-84/B-01800 „Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa”.
6. W ramach charakterystyki budowli magazynowych należy uwzględniać następujące instalacje:
	oświetleniowe,

klimatyzacyjne,
wodno-kanalizacyjne,
przeciwpożarowe.
7. Warunki, jakie powinno spełniać oświetlenie w budynkach magazynowych określa norma PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach przyjęć i wydań powinno wynosić 200 lx (liczone na powierzchni podłogi), a natężenie oświetlenia w korytarzach między regałami powinno wynosić 150–200 lx (liczone na poziomie podłogi).
8. Instalacje klimatyzacyjne obejmują urządzenia do: ogrzewania, ochładzania i nawilżania, nawiewania oraz usuwania z pomieszczenia powietrza.
9. Wymagania w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w magazynie (umywalnie, natryski, łazienki, łaźnie, sauny, ustępy, szatnie, przebieralnie, pomieszczenia higieny osobistej dla kobiet, czyszczenia oraz suszenia odzieży i obuwia) zostały uregulowane w rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ.U.

Rozdział V. Charakterystyka wyposażenia magazynowego
1. Wyposażenie magazynowe stanowią środki techniczne w postaci maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i instalacji, za pomocą których realizowane są podstawowe funkcje magazynów (przepływ ładunków, składowanie, utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego).
2. Wyposażenie magazynowe musi spełniać wymagania technologicznego procesu magazynowego, musi być dostosowane do właściwości składowanych zapasów oraz do warunków funkcjonalno-budowanych budowli magazynowej.
3. Rodzaj i liczba urządzeń wyposażenia magazynowego zależy od zadań magazynu, rodzaju i liczby asortymentów składowanych zapasów, wielkości obrotu i szybkości rotacji zapasów oraz ich właściwości fizyko-chemicznych, formy ładunków otrzymywanych i wysyłanych, wielkości partii jednorazowych dostaw oraz rodzaju środków transportu dostarczających i odbierających ładunki.
4. Wyposażenie magazynowe dzieli się na dwie podstawowe grupy:
	wyposażenie technologiczne,

wyposażenie instalacyjno-budowlane.
5. W skład wyposażenia technologicznego wchodzą następujące rodzaje urządzeń:
	urządzenia do składowania,

magazynowe środki transportowe,
pomocnicze urządzenia transportowe i magazynowe.
6. W skład wyposażenia instalacyjno-budowlanego wchodzą urządzenia:
	energetyczne,

oświetleniowe,
ogrzewnicze,
przeciwpożarowe,
klimatyzacyjne,
wodno-kanalizacyjne.
7. Wyposażenie instalacyjno-budowlane powinno być wykonane zgodnie z przepisami budowlanymi zabezpieczającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
8. W przedsiębiorstwie .......................................................... występuje następujące wyposażenie magazynowe:
Magazyny materiałów podstawowych:
	urządzenia do składowania:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	magazynowe środki transportowe:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	 c/ urządzenia pomocnicze:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	 d/ wyposażenie instalacyjno-budowlane:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Magazyny materiałów pomocniczych: 
	urządzenia do składowania:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	magazynowe środki transportowe:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	urządzenia pomocnicze:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	 Magazyn wyrobów gotowych:

	 a/ urządzenia do składowania:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	magazynowe środki transportowe:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	urządzenia pomocnicze:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. Charakterystyka technologicznego wyposażenia magazynowego powinna obejmować następujące podstawowe zagadnienia:
	określenie i opis grup technologicznego wyposażenia magazynowego, z podziałem na: urządzenia do składowania, magazynowe środki transportowe oraz pomocnicze urządzenia transportowe i magazynowe;

	wymagania techniczne w zakresie wyposażenia magazynowego;

ocena zgodności stosowanych urządzeń magazynowych z obowiązującymi przepisami i normami.
10. Wszystkie urządzenia wyposażenia magazynowego powinny być opisane odrębnie, tj. w odniesieniu do systemu prac wykonywanych ręcznie i do systemu wykonywania prac przy użyciu środków mechanicznych.
11. W odniesieniu do magazynów o systemie prac ręcznych, powinna być przedstawiona:
	charakterystyka urządzeń do składowania w systemie ręcznym, obejmująca: podkłady, regały, stojaki i wieszaki;

charakterystyka magazynowych środków transportu wewnętrznego, obejmująca środki transportowe z napędem ręcznym (wózki platformowe, unoszące widłowe, podnośnikowe widłowe ręczne);
charakterystyka pomocniczych urządzeń transportowych i magazynowych (urządzenia do kontroli ilości, pomocnicze urządzenia przeładunkowe, urządzenia do identyfikacji składowanych zapasów oraz magazynowe środki łączności).
12. W odniesieniu do magazynów o systemie pracy zmechanizowanej, powinna być przedstawiona:
	charakterystyka urządzeń do składowania, obejmująca: regały paletowe uniwersalne, regały przejezdne, regały przepływowe, regały przesuwne i stojaki;

charakterystyka magazynowych środków transportowych mechanicznych z napędem, obejmująca: ciągniki z przyczepami, wózki widłowe podnośnikowe uniwersalne, układnice regałowe, suwnice magazynowe pomostowe uniwersalne i kolumnowe widłowe, przenośniki;
charakterystyka pomocniczych urządzeń transportowych i magazynowych, obejmująca: urządzenia do formowania i zabezpieczania jednostek ładunkowych, urządzenia do kontroli ilości, pomocnicze urządzenia przeładunkowe (platformy rozładunkowe mechaniczne, mostki przeładunkowe), urządzenia do automatycznej identyfikacji i inwentaryzacji zapasów (drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów, kolektory danych), techniczne środki łączności i zarządzania (instalacje telefoniczne i telefaksowe, telewizja przemysłowa, sieć komputerowa);
charakterystyka wymagań technicznych wyposażenia magazynowego, wynikająca z obowiązujących przepisów i norm, w tym charakterystyka wyposażenia posiadającego certyfikaty i deklaracje zgodności.
13.W przypadku stwierdzenia niezgodności stosowanych w magazynie urządzeń wyposażenia magazynowego z wymaganiami określonymi w przepisach i normach, należy to odnotować w odrębnym dokumencie i przedłożyć kierownictwu przedsiębiorstwa do zapoznania się z wnioskami i podjęcia działań dostosowawczych.

Rozdział VI.	Charakterystyka technologicznegoprocesu magazynowego
1. Technologiczny proces magazynowy – to zestaw czynności, które są wykonywane w czasie przepływu ładunków przez magazyn, począwszy od rozładunku środków transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie, składowanie, kompletowanie do wydania, wydawanie oraz załadunek na środki transportu zewnętrznego.
2. Czynności technologicznego procesu magazynowego wykonywane są w wyodrębnionych przestrzeniach magazynowych, określanych jako:
	strefa przyjęć (czynności rozładunku środków transportu zewnętrznego),
	strefa składowania (czynności składowania zapasów),
	strefa kompletacji (czynności kompletacji do wydania),
	strefa wydań (czynności wydawania oraz załadunku na środki transportu zewnętrznego).

3. W zależności od poziomu mechanizacji magazynu rozróżniamy następujące rodzaje procesów magazynowych:
	- o systemie pracy ręcznej,

- o systemie zmechanizowanym,
- o systemie zautomatyzowanym.
4. W przedsiębiorstwie ....................................................... występuje zmechanizowany proces technologiczny, oparty na zastosowaniu wózków widłowych podnośnikowych oraz ładunków w postaci paletowych jednostek ładunkowych.
5. W przedsiębiorstwie ....................................................... występują dwa rodzaje magazynów zmechanizowanych, a mianowicie:
	magazyny o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi, tj. 

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wymienić tego rodzaju magazyny)
	magazyny kompletacyjne, w których składowane są materiały różnych branż i części zamienne stosowane do produkcji, tj.:. 

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(wymienić tego rodzaju magazyny)
6. Jednostki ładunkowe w magazynach zmechanizowanych obsługiwanych wózkami widłowymi podnośnikowymi, składowane są wg dwóch podstawowych sposobów:
	bez urządzeń do składowania w stosach systemem rzędowym i blokowym,

w urządzeniach do składowania (regałach).
7. Składowanie w stosach odnosi się do tych asortymentów wyrobów, których jednostki ładunkowe są przystosowane do piętrzenia, a ich zapas charakteryzuje się dużą liczbą jednostek ładunkowych w każdym asortymencie, co umożliwia utworzenie z nich wolnostojących stosów lub bloków.
8. Składowanie w urządzeniach do składowania (regałach) odnosi się do tych asortymentów wyrobów, których jednostki ładunkowe nie są przystosowane do piętrzenia oraz zapas magazynowy stanowi niewielką liczbę jednostek ładunkowych w każdym asortymencie i nie pozwala na uformowanie stosu.
9. Składowanie jednostek ładunkowych w stosach występuje w magazynie przedsiębiorstwa .................................................., w którym składowane są jednostki ładunkowe z cementu, wapna, cegły, płyt wiórowych i gipsowych oraz papy w rolkach.
10. W magazynie kompletacyjnym proces technologiczny polega na tworzeniu zestawów asortymentów do wydania na podstawie otrzymanych przez magazyn dyspozycji wydania zgodnej z zamówieniem odbiorcy.
11. Magazyny kompletacyjne, są to magazyny o złożonym przebiegu technologicznego procesu, w których otrzymywane od dostawcy jednorodne asortymenty w postaci jednostek ładunkowych transportowych lub opakowań transportowych, w czasie przyjęcia do magazynu podlegają rozformowaniu, sortowaniu i formowaniu w jednostki magazynowe.
12. Jednostki magazynowe formowane są z wyrobów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, które stanowią najmniejszą ilość wydawanego z magazynu asortymentu i które określa się jako elementarne ładunki. Ładunki te są w procesie kompletowania pobierane z jednostek magazynowych, dla stworzenia zestawu (kompletu) zgodnie z dyspozycją wydania.
13. Technologiczny proces magazynowy w magazynach kompletacyjnych realizowany jest przez wykonanie następujących czynności:
	rozładunek środków transportu zewnętrznego (z ewentualnym formowaniem jednostek ładunkowych),

przyjęcie ilościowe i jakościowe wewnątrz strefy przyjęć,
składowanie i kompletowanie w strefie składowania,
kompletowanie w strefie kompletacji,
przygotowywanie skompletowanego zestawu do wydania w strefie wydań,
załadunek na środek transportu zewnętrznego i wysyłka do odbiorcy.
14. Podstawą opisu technologicznego procesu magazynowego powinien być projekt technologiczny, opracowywany przeważnie przed oddaniem magazynu do użytku.
15. Przy opisie technologicznego procesu magazynowego realizowanego systemem ręcznym należy określić:
	rodzaje zapasów magazynowych, które są przemieszczane ręcznie,

normy ładunków dopuszczonych do przemieszczania ręcznego,
rodzaje ręcznych środków transportu wewnętrznego do manipulacji zapasami,
sposoby zagospodarowania powierzchni magazynowej ( w strefie przyjęć, składowania i wydań) oraz oznakowanie regałów i gniazd regałowych. 
16. Przy opisie technologicznego procesu magazynowego realizowanego systemem zmechanizowanym należy określić:
	rodzaje zapasów składowanych i przemieszczanych w postaci jednostek ładunkowych,

 rodzaje środków transportu wewnętrznego o napędzie mechanicznym (np. wózki unoszące i wózki widłowe podnośnikowe), stosowane do przemieszczania i piętrzenia jednostek ładunkowych,
sposoby zagospodarowania magazynu (w strefie przyjęć, składowania i wydań oraz system oznakowania regałów i gniazd regałowych.
17. Sprawne wykonywanie czynności przewidzianych technologicznym procesem magazynowym, wymagają przy sterowaniu tym procesem stosowania systemu organizacyjnego, obejmującego wprowadzenie informacji o dostawach do magazynu i zamówieniach odbiorców, a także opracowywania poleceń dotyczących przepływu zapasów przez magazyn i tworzenia dokumentów związanych z tym przepływem. Powinno to być wspomagane odpowiednio oprogramowanym systemem komputerowym.
18. Charakterystyka oprogramowania powinna obejmować: opis modułów programu stosowanego do tworzenia dokumentacji i ewidencji magazynowej oraz opis modułów programu usprawniającego sterowanie technologicznym procesem magazynowym.
19. W przypadku gdy wystąpią zmiany w stosowanym magazynowym procesie technologicznym, należy to opisać w odrębnym dokumencie i przedłożyć kierownictwu przedsiębiorstwa do zapoznania się i podjęcia działań dostosowawczych, których celem jest likwidacja nieprawidłowości i zapewnienie zgodności ze skorygowanym projektem technologicznym.

Rozdział VII.Organizacja gospodarki magazynowej
Podstawy organizacyjne magazynów
1. Organizacja gospodarki magazynowej to całokształt sposobów postępowania i przedsięwzięć podejmowanych, stosowanych i współdziałających ze sobą przy zarządzaniu magazynami oraz dobór struktur organizacyjnych, których celem jest optymalna koordynacja wszystkich funkcji magazynu, a w następstwie osiągnięcie najwyższych efektów przy najmniejszych nakładach.
2. Do zorganizowania magazynów jest zobowiązany kierownik przedsiębiorstwa, który powinien określić: strukturę organizacji, zakres działania poszczególnych magazynów, zakresy czynności i odpowiedzialności zatrudnionych w nich osób, system obiegu dokumentacji oraz środki działania i kontroli nad poszczególnymi magazynami.
3. Na całokształt organizacji pracy i zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie składają się następujące zagadnienia:
	struktura organizacji gospodarki magazynowej,

	przedmiot i zakres działania poszczególnych magazynów,

dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencji zapasów,
zatrudnienie pracowników magazynowych i ich zakresy czynności,
odpowiedzialność pracowników magazynowych,
kontrola gospodarki magazynowej, w tym inwentaryzacja zapasów.
4. Organizację gospodarki magazynowej regulują wewnętrzne akty normatywne w postaci zarządzeń dyrekcji przedsiębiorstwa, instrukcji i regulaminów.
5. Strukturę organizacji gospodarki magazynowej, stanowiącą podstawę, na której opiera się system zarządzania magazynami – tworzy się w celu usprawnienia tego zarządzania.
6. Głównymi czynnikami wpływającymi na strukturę organizacji magazynów są: kwalifikacje pracowników, stosunki międzyludzkie wynikające z ogólnej organizacji przedsiębiorstwa, powiązania koordynacyjne magazynów z innymi komórkami przedsiębiorstwa oraz osobowość kierownika magazynu.
7. Zgodnie ze schematem organizacyjnym, w przedsiębiorstwie..................................... występują następujące magazyny:
	................................................................................................................................................,

................................................................................................................................................,
.................................................................................................................................................
(wymienić wszystkie funkcjonujące w przedsiębiorstwie magazyny)
8. Pracę magazynów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym nadzoruje bezpośrednio dział zaopatrzenia lub gospodarki materiałowej, a pracę magazynów wyrobów gotowych działy: zbytu, sprzedaży lub handlowe, przy bieżącym współdziałaniu z komórką logistyki (podać strukturę właściwą dla przedsiębiorstwa, którego dotyczy Instrukcja magazynowa). Przykładową strukturę organizacyjną magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym podano w Załączniku 5.
9. Pracownicy magazynowi w przedsiębiorstwie produkcyjnym są podporządkowani za pośrednictwem komórki logistyki – zastępcy dyrektora ds. handlowych lub ekonomicznych.
10. Jeżeli przedsiębiorstwo produkcyjne posiada kilka magazynów branżowych, organizowany jest Zespół Magazynów w formie odrębnej Sekcji działającej w ramach Działu Gospodarki Materiałowej. W sekcji tej zatrudniony jest odpowiedni personel administracyjno-biurowy, którego praca nie jest związana bezpośrednio z czynnościami przyjęcia i wydania zapasów i który nie odpowiada materialnie za stan i ruch zapasów. Jego praca polega głównie na prowadzeniu ewidencji obrotów, sprawozdawczości z tego zakresu oraz nadzoru i kontroli magazynów.
11. W małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych najczęściej spotykaną formą organizacji magazynów materiałowych są magazyny wielobranżowe. Obok nich, w niektórych przedsiębiorstwach tworzy się również dla przechowywania określonych materiałów – magazyny jednobranżowe, których nazwa i zakres działania zależą od rodzaju i ilości materiałów zużywanych do produkcji (np. magazyny artykułów chemicznych, materiałów budowlanych, drewna, stali itp.).
12. Magazyny jednobranżowe mogą zaopatrywać w materiały kilka działów przedsiębiorstwa i wówczas określa się je magazynami wydziałowymi.
13. Magazyny wydziałowe (podręczne i międzyoperacyjne) podlegają wydziałom produkcyjnym lub wydziałom obsługi ruchu. Są one przeznaczone do krótkoterminowego składowania niewielkich zapasów materiałów podstawowych i pomocniczych, dla sprawnego zaopatrywania wydziałów produkcyjnych. System ten stosowany jest głównie w przedsiębiorstwach, w których magazyny pracują na jedną zmianę, a produkcja prowadzona jest na dwie lub trzy zmiany.
14. Magazyny wyrobów gotowych zajmują się przyjmowaniem z produkcji i wydawaniem do sprzedaży wytwarzanych w przedsiębiorstwie – wyrobów gotowych.
15. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania magazynami, komórka nadzorująca pracę magazynów, powinna stworzyć odpowiedni zwarty zestaw informacji charakteryzujących ich stan i obejmujących: budowle i pomieszczenia magazynowe, wyposażenie oraz podstawowe elementy organizacji pracy.

Zasady przyjęcia i wydawania zapasów z magazynu
16. Zakupione przez przedsiębiorstwo materiały, przed dokonaniem zapisów ewidencyjnych powinny być przyjęte przez magazyn pod względem ilościowym i jakościowym.
17. Przez odbiór należy rozumieć czynności związane z:
	przejęciem przesyłki przez od przewoźnika lub dostawcy, rozpakowaniem, przeliczeniem, zważeniem lub obmiarem ora porównaniem stanu ilościowego przesyłki z dokumentami dostawy;

ustaleniem, czy przesyłka nie ma uszkodzenia lub wad ukrytych powstałych w transporcie z winy dostawcy;
sprawdzeniem przesyłki pod względem jakościowym.
18. Odbioru przesyłki dokonuje się na podstawie specyfikacji i faktury, a polega ona na sprawdzeniu zgodności stanu przesyłki z dokumentem przewozowym otrzymanego materiału, tj. ich liczby oraz stanu plomb na pojemnikach lub kontenerach.
19. W przypadku zauważenia braków ilościowych lub uszkodzenia przesyłki, magazynier kwituje jej odbiór po uprzednim sporządzeniu odpowiedniego protokołu, w którym zostaje określony rodzaj i zakres uszkodzenia, stanowiący podstawę zgłoszenia reklamacji w stosunku do dostawcy odpowiedzialnego za braki i szkody powstałe w dostawie. Braki ilościowe i wady jakościowe nieujawnione lub nieudokumentowane odpowiednio w chwili odbioru przesyłki obciążają osoby winne niedopełnienia ciążącego na nich obowiązku właściwego odbioru.
20. Po potwierdzeniu przez magazyniera odbioru przesyłki własnoręcznym podpisem na niego przechodzi odpowiedzialność za otrzymany materiał.
21. W przedsiębiorstwie ................................................................. istnieją dwie podstawowe formy odbioru materiałów, a mianowicie:
	scentralizowana, która polega na zorganizowaniu odrębnego magazynu przyjęć, w którym rejestrowane są przychody i dokonuje się odbioru ilościowego i jakościowego. Po dokonaniu odbioru i sporządzeniu dowodu przyjęcia materiały przekazywane są do magazynów branżowych (dotyczy to głównie materiałów podstawowych i materiałów o stosunkowo dużej wartości);
	zdecentralizowana, która polega polegająca na dokonywaniu odbioru przez poszczególne magazyny branżowe i wystawianiu dowodu przyjęcia (ta forma odbioru obejmuje głównie materiały pomocnicze).

22. Odbiór jakościowy materiałów powinien odbywać się na podstawie specjalnej instrukcji kontroli, która zawiera: metodę kontroli, jej zakres i częstotliwość sposób sporządzania protokołu odbioru jakościowego i jego obieg oraz środki i personel, który przeprowadza odbiór jakościowy. Instrukcja odbioru jakościowego została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora/Prezesa Nr......./........ z dnia .................................. 
23. Kontrola jakości może być pełna lub wyrywkowa (częściowa). W przypadku kontroli wyrywkowej bada się tylko część dostarczonej partii materiałów. Metoda ta jest stosowana w przypadkach, gdy kontrola pełna wiąże się ze stosunkowo dużymi kosztami, lub gdy w wyniku badania materiał ulega zniszczeniu lub zmniejsza się jego wartość użytkowa. Zakres kontroli jakości powinien być uzgodniony z dostawcą przez dział zakupów (zaopatrzenia).
24. W wyniku kontroli jakości ustala się materiały, które przyjmuje się w 100%, częściowo lub odrzuca się całą partię, pozostawiając ją do dyspozycji dostawcy.
25. Celem kontroli jakości w przedsiębiorstwie jest przeciwdziałanie stosowania w produkcji materiałów i surowców złej jakości, które mogłyby w konsekwencji pogorszyć jakość wyrobów gotowych 
26. Przy odbiorze przesyłek kolejowych należy zwracać szczególną uwagę na stan plomb i innych zabezpieczeń i sprawdzić, czy zamknięcie wagonu jest przepisowe i nieuszkodzone, czy wagon nie nosi śladów włamania oraz czy nie są uszkodzone jego ściany i drzwi.
27. We wszystkich przypadkach odbiór przesyłek kolejowych powinien być dokonywany na podstawie postanowień rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z  DATA w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania stanu przesyłek, warunków, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób i przesyłek, tryb postępowania reklamacyjnego (Dz.U. Nr 38, poz. 266– obowiązuje od 15.3.2006 r.).
28. Odbiór przesyłek samochodowych odbywa się w zasadzie analogicznie do odbioru przesyłek kolejowych. Różnica między stanem faktycznym dostarczonych materiałów a dokumentami przewozowymi powinna być udokumentowana protokołem szkodowym, sporządzonym przy udziale przewoźnika. Fakt sporządzenia protokołu szkodowego odnotowuje się na dokumencie przewozowym (liście przewozowym). W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia przesyłki dostarczonej własnym transportem samochodowym, należy sporządzić protokół szkodowy w obecności konwojenta (protokół ten podpisuje konwojent i magazynier).
29. Przy odbiorze przesyłek pocztowych, podobnie jak przy odbiorze przesyłek drobnicowych, należy dokładnie zbadać stan przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zabezpieczeń , odbiór powinien się odbyć na poczcie komisyjnie przy udziale przedstawiciela odbiorcy (konwojenta, pracownika zaopatrzenia). Z komisyjnego odbioru przesyłki sporządzany jest protokół w trybie przewidzianym przepisami pocztowymi.
30. Przy przyjmowaniu materiałów z magazynu magazynier musi przestrzegać zasady przyjmowania do magazynu tylko tych materiałów, na które otrzymał polecenie przyjęcia. Polecenie takie wydaje komórka, której magazyn podlega (np. dział zaopatrzenia, zbytu, handlowy lub logistyki).
31. Przyjęcie do magazynu polega na sprawdzeniu zgodności ilości i jakości dostarczonych materiałów z zamówieniem, zapisaniu ich w rejestrze dostaw oraz wystawieniu dowodów przyjęcia i zaewidencjonowaniu w kartotece lub ewidencji prowadzonej przy pomocy komputera.
32. Na partię materiałów odebranych pod względem ilościowym i jakościowym magazynier sporządza dowód przyjęcia „Pz”, natomiast na część materiałów odrzuconych w wyniku odbioru jakościowego – dowód „Pz-Dep” (przyjęcie depozytu).
33. Wydawanie materiałów jest ostatnim etapem procesu magazynowego i polega na pobraniu odpowiedniej ich ilości z miejsca składowania, sprawdzeniu zgodności ciężaru lub ilości ze zleceniem wydania, skompletowaniu, zapakowaniu i przekazaniu osobie upoważnionej (przewoźnikowi, konwojentowi lub przedstawicielowi odbiorcy).
34. Podstawą wydania materiałów z magazynu są zlecenia wystawiane przez komórki dysponujące tymi materiałami –w postaci: dowodu „Rw” (wydanie na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa), kart limitowych (wystawianych w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących zasadę limitowania ilości wydawanych materiałów), dowodów „Wz” (wydanie na zewnątrz przedsiębiorstwa – sprzedaż) lub dowodów „Mm” (przesunięcie międzymagazynowe).
35. W przypadku konieczności wydania przez magazyniera większej ilości materiału aniżeli wypisana jest w dowodzie wydania „Rw” (np. z powodu niepodzielności materiału, tolerancji wagowych itp.), magazynier powinien, niezależnie od odnotowania ilości wydanej faktycznie w specjalnej kolumnie – odnotować także ten fakt i przyczyny na dowodzie „Rw”.
36. Magazynier powinien przestrzegać zasady wydawania w pierwszej kolejności materiałów wcześniej przyjętych do magazynu oraz dokładnie sprawdzić ich ilość, gatunek i jakość. Nie wolno mu prowadzić sprzedaży i inkasować należności.
37. Przy wydawaniu materiałów na sprzedaż, dyspozycję wydania przekazuje kierownik komórki zaopatrzenia w postaci dowodu „Wz”. Magazynier po otrzymaniu tego dowodu przygotowuje materiał do wydania i przekazuje go do ekspedycji celem wysłania do odbiorcy. W podobny sposób odbywa się wydawanie i wysyłka odpadów, złomu i opakowań oraz wydawanie materiałów do przerobu obcego.

Zasady opracowywania i obiegu dokumentacjimagazynowej
38. Dokumentacja magazynowa powinna być sporządzona prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym oraz podpisana przez osoby upoważnione do dysponowania materiałami i magazyniera. 
W związku z tym niezbędne jest ustalenie i podanie do wiadomości zainteresowanych komórek – wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przychodowych i rozchodowych.
39. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za prawidłowy obieg dokumentów magazynowych (np. Główny Księgowy) zobowiązana jest do:
	opracowania instrukcji w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji oraz ewidencji ruchu zapasów,

przeszkolenia w tym zakresie zainteresowanych pracowników i opracowania dla nich szczegółowego zakresu czynności,
systematycznego kontrolowania prawidłowości sporządzania i obiegu dokumentacji i wyciągania w stosunku do odpowiedzialnych pracowników wniosków dyscyplinarnych za nieprawidłową pracę.
40. Magazynier prowadzi ewidencję zapasów za pomocą kart asortymentowych, na których odnotowuje się każdą zaszłość związaną z przyjęciem i wydaniem zapasów i wyprowadza się aktualny ich stan. Na jednej karcie można zapisywać stan i ruch tylko jednego asortymentu o tej samej nazwie, jednostce miary, wymiarze rodzaju i gatunku. Konieczne jest również zachowanie przez cały czas magazynowania stałej nomenklatury składowanych zapasów.
41. Magazynier jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe sporządzanie zapisów ewidencyjnych.
42. Ewidencja prowadzona przy pomocy programu komputerowego powinna zapewniać kompleksową obsługę zadań związanych z ewidencjonowaniem operacji magazynowych i stanowić jednocześnie wszechstronne narzędzie analityczne, wspomagające przepływ i wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
Podstawowym zadaniem programu w tym zakresie powinno być:
	rejestrowanie dokumentów obrotu magazynowego z jednoczesnym automatycznym przeliczaniem ilościowego i wartościowego stanu zapasów,

kontrolowanie bieżącego stanu zapasów oraz ich wydań z magazynu, na podstawie zleceń wewnętrznych, oraz monitorowanie stanu realizacji zleceń,
prowadzenie dla każdej pozycji zapasów kart asortymentowych, w których odnotowywane są stany i historia obrotów,
przechowywanie i dostarczanie aktualnych i historycznych informacji o stanach kartotek magazynowych,
prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej obrotu zapasami w ramach konkretnego magazynu i w całym przedsiębiorstwie.
43. Podstawowym dokumentem potwierdzającym ilościowe i jakościowe przyjęcie materiałów do magazynu jest dowód przyjęcia „Pz”, który stanowi jednocześnie podstawę rozrachunku z dostawcą oraz wpisu do ewidencji i zaksięgowaniu dostawy.
44. Dowód przyjęcia „Pz” sporządza się w zasadzie w trzech egzemplarzach, z których: jeden zatrzymuje magazynier, drugi otrzymuje branżowy pracownik działu zaopatrzenia lub zakupu, a trzeci przekazywany jest do działu księgowości.
45. W zależności od pochodzenia przyjmowanych materiałów, poza tymi, które są przeznaczone na cele produkcyjne, na dowodzie „Pz” należy umieszczać następujące oznaczenia: „materiały inwestycyjne”, „z przerobu”, „obróbka obca”, „depozyt”, „zwrot materiałów sprzedanych”, zwrot opakowań wypożyczonych”, „opakowania wypożyczone”, „opakowania zakupione”, „narzędzia z regeneracji”.
46. Dowody „Zw” stosuje się przy zwrotach materiałów niewykorzystanych przez wydziały pobierające je z magazynu, natomiast dowód „Mm” – przy międzymagazynowych przesunięciach zapasów (jest on dla jednego magazynu dowodem wydania, a dla drugiego – dowodem przyjęcia).
47. Wszystkie dowody przyjęć wraz z załączonymi do nich rachunkami i specyfikacjami dostawcy lub protokołami szkodowymi magazynier obowiązany jest dostarczyć właściwej komórce branżowej (zaopatrzenia, zakupu), w okresach przez nią wyznaczonych, a najczęściej następnego dnia po ich sporządzeniu.
48. W magazynach wyrobów gotowych przedsiębiorstw produkcyjnych podstawowym dokumentem przychodowym jest dowód „Pw” – „przyjęcie wyrobu”, będący jednocześnie dowodem przekazania wyrobów z produkcji do magazynu. Dowód ten wystawiany jest w czterech egzemplarzach przez wydział produkcji, który przekazuje wyrób gotowy lub półfabrykat, a następnie kierowany jest do działu kontroli technicznej, który podpisem i pieczątką potwierdza wykonanie wyrobów lub półfabrykatów zgodnie z wymogami jakościowymi. Potwierdzony przez kontrolę techniczną dowód „Pw” przekazywany jest do wydziału produkcji, który przesyła go wraz z wyrobem do magazynu wyrobów gotowych. Magazyn z kolei wypełnia pozostałe rubryki dotyczące przyjęcia wyrobu i pozostawia jeden egzemplarz w swoich aktach, a pozostałe trzy egzemplarze przekazuje do:
	wydziału produkcji, jako dowód przyjęcia wyrobów,

działu sprzedaży (zbytu), w celu zadysponowania wyrobu do odbioru,
działu księgowości (oryginał dowodu).
49. Dokumentowanie przyjęcia depozytów prowadzi się na podstawie dowodu „Pz”, z adnotacją „depozyt” na wszystkich egzemplarzach. Dowód ten sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje komórka zaopatrzenia (zakupu), a jeden pozostaje w magazynie.
50. Materiały wydawane są z magazynu na podstawie prawidłowo wystawionych przez właściwą komórkę branżowa dokumentów podpisanych przez upoważnioną do tego osobę. Do dokumentów wydania zalicza się:
	dowód pobrania „Rw”, wystawiony na wydanie materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa,

dowód „Wz”, wystawiony na wydanie materiałów, opakowań, depozytów lub wyrobów gotowych na zewnątrz przedsiębiorstwa (przy ich sprzedaży),
 dowód „Mm”, wystawiany w przypadku przesunięć międzymagazynowych zapasów.
51. Dowód „Rw” jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których jeden po pokwitowaniu pobrania materiałów z magazynu – przekazywany jest do działu księgowości, w celu wyceny i rozliczenia kosztów, drugi pozostaje u osoby, która go wystawiła (jako dowód realizacji), a trzeci pozostaje w magazynie jako podstawa do dokonania zapisów w ewidencji magazynowej.
52. W przypadku sprzedaży, wydania do przerobu obcego materiału wystawiany jest dowód „Wz”. Do wystawiania dowodu „Wz” są uprawnione następujące komórki organizacyjne przedsiębiorstwa:
	dział zaopatrzenia (gospodarki materiałowej) – przy sprzedaży materiałów, opakowań lub wydaniu do przerobu,

dział handlowy – przy sprzedaży wyrobów gotowych.
53. W zależności od celu wydania dowody „Wz” powinny być następująco oznaczone: „sprzedaż”, „do przerobu”, „depozyt”, „inwestycje”, „opakowania zwrotne”, „surowce wtórne”, złom” itp. 
Jeden dowód „Wz” powinien obejmować materiały przeznaczone dla jednego odbiorcy, któremu są sprzedawane, przekazywane z tytułu zwrotu lub do przerobu.
54. Po wydaniu materiałów z magazynu, magazynier potwierdza to na wszystkich czterech egzemplarzach dowodu „Wz” oraz żąda od odbierającego pokwitowania odbioru czytelnym podpisem. Poszczególne egzemplarze dowodu „Wz” przeznaczone są dla: odbiorcy jako specyfikacja dostawy, dla działu księgowości przedsiębiorstwa sprzedającego (wydającego), w celu rozliczenia sprzedaży i dokonania zapisów w ewidencji ilościowo-wartościowej (dwa egzemplarze) oraz dla magazynu wydającego, jako potwierdzenie wydania i podstawa do dokonania zapisów w ewidencji zapasów.
55. Wzory omawianych dokumentów zawiera Załącznik 6.

Kwalifikacje zawodowe oraz zakresy czynności pracowników magazynowych
56. Przed zatrudnieniem pracownika na stanowisko magazyniera materialnie odpowiedzialnego należy dokładnie sprawdzić, czy posiada on udokumentowane kwalifikacje zawodowe oraz właściwy poziom moralny (brak nałogów itp.). Należy również sprawdzić w Centralnym Rejestrze Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości, czy nie był karany za nadużycia lub brak nadzoru, co dyskwalifikowałoby go jako kandydata na magazyniera. Podstawą prawną umożliwiającą sprawdzenie pod względem karalności kandydata na stanowisko magazyniera jest rozp. Ministra Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z . 30.8.1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczącym tych osób (Dz.U. nr poz. z 4 września 1993 r.).
57. Przed przystąpieniem do właściwego wykonywania obowiązków przez magazyniera, poza zawarciem umowy o pracę, należy sporządzić spis z natury zapasów przechowywanych w magazynie, który stanowi podstawę do zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej (jednostkowej lub wspólnej).
58. Magazynier nie powinien być zwolniony bez przeprowadzenia spisu z natury zdawczo-odbiorczego oraz rozliczenia jego wyników (ewentualnych różnic).
59. Kierownik magazynu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności w zakresie:
	towaroznawstwa składowanych zapasów,

znajomości zasad prawidłowego układania, przechowywania i pakowania zapasów,
umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami wyposażenia magazynowego,
ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy oraz zasad postępowania w przypadkach powstania braków ilościowych i wad jakościowych,
znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad organizacji pracy,
znajomości przepisów dotyczących sposobów postępowania w przypadkach uszkodzenia przesyłki w transporcie,
znajomości zasad prowadzenia dokumentacji magazynowej,
znajomości zasad przeprowadzania inwentaryzacji w magazynie oraz weryfikacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych,
znajomości zasad odpowiedzialności materialnej.
60. Przy doborze pracowników na stanowisko magazyniera, poza wymaganiami stawianymi przez taryfikator oraz wymienionymi powyżej kwalifikacjami, należy brać także pod uwagę takie cechy osobiste jak: uczciwość, sumienność, dokładność i dobra orientacja, zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz dobry stan zdrowia.
61. Pracownicy magazynowi obowiązani są w szczególności do:
	wykonywania pracy zgodnie z zakresem obowiązków, sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących wykonywania pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę;

	wykorzystywania czasu pracy wyłącznie na zadania wynikające ze stosunku pracy;

przestrzegania ustalonego czasu pracy i porządku pracy;
zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brania udziału w szkoleniu i instruktażu w tym zakresie;
używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży i obuwia ochronnego wyłącznie w czasie wykonywania pracy;
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
dbania o dobro pracodawcy oraz mienie zakładu pracy;
ochrony wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i państwową oraz nieujawniania tych wiadomości także po ustaniu stosunku pracy;
podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
przestrzegania przepisów wewnętrznych i regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy.
62. Liczba i określenia stanowisk pracowników magazynowych są uzależnione od: rodzaju branży, w której działa magazyn, wielkości i lokalizacji magazynu, pracochłonności czynności magazynowych i poziomu ich mechanizacji oraz rodzaju procesu technologicznego.
63. Miejsce pracownika magazynu w strukturze organizacyjnej powinno być odzwierciedlone w schemacie, który określa podział pracowników na grupy, wskazuje, kto ma prawo wydawać im polecenia i przed kim odpowiada każdy pracownik oraz ustala bezpośrednie powiązania i kontakty pomiędzy kierownikami poszczególnych magazynów oraz kierownikami magazynów a innymi komórkami zakładu pracy.
64. W przedsiębiorstwie ........................................................................................... występują następujące stanowiska pracowników magazynowych:
	w magazynach materiałowych:

	kierownik zespołu (działu) magazynów,

	kierownik magazynu (Główny Magazynier),

starszy magazynier,
magazynier,
kartotekowy (pracownik prowadzący ewidencję i dokumentację magazynową),
robotnik magazynowy;
	w magazynach wyrobów gotowych:

	kierownik magazynu,

	magazynier,

kartotekowy,
robotnik magazynowy.
65. Przykład wewnętrznej struktury organizacyjnej magazynów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zawiera Załącznik 7.
66. Najwyższym stanowiskiem w strukturze organizacyjnej magazynów jest kierownik zespołu magazynów, któremu podlegają kierownicy poszczególnych magazynów branżowych.
67. Następnym w hierarchii stanowiskiem jest kierownik magazynu, którego zakres czynności i odpowiedzialności jest zbliżony do czynności i odpowiedzialności magazyniera.
68. Podstawowym stanowiskiem występującym we wszystkich magazynach jest „Magazynier”, ponoszący bezpośrednią odpowiedzialność za pracę magazynu.
69. Stanowisko „Kartotekowego” nie występuje we wszystkich magazynach, a jego stworzenie jest uzależnione od zakresu natężenia czynności ewidencyjnych w magazynie. Jeżeli zakres ten jest tak duży, że uniemożliwia magazynierowi bezpośrednie wykonywanie czynności ewidencyjnych, wówczas zatrudnia się specjalnego pracownika – tzw. Kartotekowego. W magazynach, w których czynności ewidencyjne są prowadzone za pomocą komputera występuje stanowisko informatyka lub księgowego, który wykonuje te czynności.
70. Stanowiskiem spotykanym w większości magazynów jest „Robotnik magazynowy”. Pracownik ten wykonuje prace fizyczne związane z przyjmowaniem, składowaniem i wydawaniem materiałów (np. operator wózka podnośnikowego).
71. W magazynach z materiałami wymagającymi konserwacji czynnej występuje stanowisko „Konserwatora zapasów magazynowych”.
72. Każdy pracownik magazynu przed podjęciem pracy powinien otrzymać zakres czynności, które obowiązany jest wykonywać na powierzonym stanowisku. 
Podstawowe zakresy czynności pracowników magazynowych zawiera Załącznik 8.

Zasady i rodzaje odpowiedzialności pracownikówmagazynowych
73. Zakres obowiązków pracowników magazynowych oraz znaczna wartość majątku przedsiębiorstwa powierzonego ich opiece wymagają stworzenia i przestrzegania właściwego systemu odpowiedzialności. Stosowanie właściwych zasad odpowiedzialności oraz dobór odpowiednich pracowników na stanowiska magazynierów gwarantują zabezpieczenie stanu przechowywanych zapasów oraz skuteczność egzekwowania równowartości ewentualnych niedoborów.
74. Pracownicy magazynowi podlegają odpowiedzialności: dyscyplinarnej, karnej i materialnej, z tym że wystąpienie jednego rodzaju odpowiedzialności nie wyklucza stosowania pozostałych.
Odpowiedzialność dyscyplinarna (służbowa) – polega na obciążeniu pracowników magazynowych za naruszenie przepisów wynikających z regulaminu pracy i umowy o pracę (za niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych) i wyraża się w uprawnieniu kierownika zakładu pracy do stosowania kar dyscyplinarnych (upomnienia, ostrzeżenia, zwolnienia z pracy itp.).
Odpowiedzialność karna – wynika z wszelkich działań lub zaniechania działań noszących znamiona przestępstwa (np. zagarnięcie mienia, dopuszczenie do szkód i strat na skutek niedbałego wykonywania czynności związanych z: przyjmowaniem, konserwacją, wydawaniem materiałów, sporządzaniem dokumentacji itp.).
75. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych za powierzone mienie określają następujące przepisy:
	Kodeks pracy (uchwalony ustawą z 26.6.1974 r. i ustawą z 2.2.1996 r.),

rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236),
rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 60, poz. 275),
rozporządzenie Rady Ministrów z 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 35, poz. 191 i 192),
rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 60, poz. 276).
76. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy (art. 124 § 1-2), pracownik któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkodę powstałą w tym mieniu w pełnej wysokości. Od odpowiedzialności tej może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych (art. 124 § 3 Kodeksu pracy).
77. Pomocniczy pracownicy magazynowi (kartotekowy, robotnik magazynowy) nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rozliczenie mienia, chyba że zostanie udowodnione, iż strata lub szkoda wynikła z ich winy.
78. Aby zapewnić możliwość egzekwowania odpowiedzialności przez magazyniera, należy przede wszystkim przestrzegać następujących zasad przekazywania magazynu przez magazyniera odchodzącego (zwalnianego) z pracy magazynierowi przejmującemu:
	wystąpienie kierownika komórki nadzorującej magazyn do pracodawcy z wnioskiem o zatrudnienie magazyniera lub zespołu osób materialnie odpowiedzialnych,

	wystąpienie do kierownika komórki nadzorującej magazyn z wnioskiem o powołanie komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu zdawczo-odbiorczego,

przeprowadzenie spisu z natury zapasów składowanych w magazynie z udziałem magazyniera zdającego i przejmującego,
sporządzenie przez komisję protokołu zdawczo-odbiorczego, który powinien być podpisany przez pracowników przekazujących, przejmujących i zespół spisowy,
przekazanie po jednym egzemplarzu protokołu zdawczo-odbiorczego magazynierowi przekazującemu, komórce księgowości oraz komórce nadzorującej pracę magazynu,
podpisanie przez magazyniera przejmującego oświadczenia, że powierzone mienie znajduje się w warunkach zapewniających jego bezpieczeństwo,
podpisanie przez magazyniera przejmującego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za stan zapasów składowanych w magazynie,
przekazanie przez pracodawcę magazynierowi przejmującemu zakresu czynności wraz z upoważnieniem do wykonywania funkcji magazyniera i umową o pracę.
79. Forma odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych za powierzone mienie może być jednostkowa lub wspólna. Wybór rodzaju odpowiedzialności należy do pracodawcy i jest uzależniony od wielkości i organizacji magazynów.
80. Odpowiedzialność jednostkowa polega na tym, że obowiązek naprawienia szkody w powierzonym mieniu spoczywa na jednej osobie, najczęściej na osobie, która pełni funkcję magazyniera lub kierownika magazynu.
Jednostkowa odpowiedzialność może być wprowadzona w magazynach charakteryzujących się następującymi cechami:
	obsada magazynu jest jedno- lub kilkuosobowa, a jego lokalizacja umożliwia kierownikowi magazynu bezpośredni nadzór i kontrolę wszystkich czynności wykonywanych przez zatrudnionych w tym magazynie pracowników pomocniczych;

	magazyn jest czynny podczas jednej zmiany;

ilość składowanych zapasów jest stosunkowo niewielka, co pozwala na szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności magazyniera materialnie odpowiedzialnego.
81. W magazynie, w którym występuje jednostkowa odpowiedzialność, w razie nieprzewidzianej nieobecności magazyniera (np. z powodu choroby), jego czynności powinni wykonywać członkowie trzyosobowej komisji powołanej przez pracodawcę, która sporządza protokół przejęcia magazynu, a po powrocie magazyniera – protokół przekazania magazynu.
W protokole powinny być wymienione wszystkie dokumenty obrotu magazynowego dotyczące przyjęcia i wydania materiałów w okresie nieobecności odpowiedzialnego materialnie magazyniera. W tym przypadku przyjęcie magazynu przez magazyniera (np. po okresie zwolnienia lekarskiego) może nastąpić bez przeprowadzenia odrębnego spisu z natury.
82. Zasady wspólnej odpowiedzialności materialnej reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (Dz.U. Nr 40, poz. 236) i rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 275), które zawiera nowelizację tych przepisów. W myśl powołanych przepisów, wspólna odpowiedzialność materialna obejmuje cały podstawowy personel magazynu, tj. pracowników zatrudnionych przy przyjmowaniu, kompletowaniu i wydawaniu zapasów dóbr materialnych będących przedmiotem magazynowania.
83. Umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej stosuje się w magazynach materiałowych ...........................................................................................................................,
	(wymienić rodzaje magazynów)
w których liczba pracowników odpowiedzialnych nie przekracza: 
	8 osób – przy pracy magazynu na jedną zmianę, 

12 osób – przy pracy magazynu na dwie zmiany i 
16 osób – przy pracy magazynu na trzy zmiany.
84. Na podstawie pisemnej zgody pracowników, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną, wolno zatrudniać w magazynie (bez ponoszenia wspólnej odpowiedzialności), następujących pracowników:
	osoby wykonujące czynności nie związane z dysponowaniem mieniem,

pracowników młodocianych w okresie przygotowywania do zawodu, a po zakończeniu tego przygotowania – do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,
nowo przyjętych pracowników na okres najbliższej inwentaryzacji,
osoby wykonujące czynności pomocnicze (sprzątaczki, pracownicy transportowi, osoby pracujące dorywczo, praktykanci, stażyści itp.)
85. Przy zatrudnianiu wymienionych powyżej osób, pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną, muszą mieć możliwość nadzorowania wykonywanych przez nich czynności i nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny do niego dostęp w czasie wykonywania przez te osoby pracy. Każda zmiana w składzie osobowym pracowników, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną, wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności.
86. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej jest integralną częścią umowy o pracę i wchodzi w zakres stosunku pracy. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej zawiera Załącznik 7.
87. Warunkiem wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych.
88. Jeżeli rozliczenie mienia wykaże niedobór, każdy z pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną może w ciągu 3 dni od uzyskania wiadomości o stwierdzonym niedoborze – odstąpić na piśmie od umowy ustanawiającej taką odpowiedzialność. W takim przypadku, do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia pierwszego pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
89. Pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie, a przeprowadzenie inwentaryzacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia pracodawcy od umowy.
90. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub w razie wygaśnięcia umowy o pracę, do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.
91. Pracownik może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie z 14 dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku, do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić przed upływem okresu wypowiedzenia.
92. Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu powinna być stosowana w magazynie o dużym zatrudnieniu, przewyższającym liczby przyjęte w systemie wspólnej odpowiedzialności materialnej  podane w pkt 83).
93. Aktem prawnym określającym zasady odpowiedzialności za szkodę w powierzonym mieniu jest rozporządzenie Rady Ministrów z 10.10. 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U. Nr 35, poz. 191 i 192) znowelizowane rozporządzeniem Rady Ministrów z 28.5.1966 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 276). Ustala ono warunki odpowiedzialności materialnej za szkody w powierzonym mieniu z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się na zasadach przewidzianych w artykułach: 114–116 i 118 Kodeksu pracy.
94. W myśl podanych wyżej przepisów, odpowiedzialność materialną w powierzonym mieniu ponoszą pracownicy zatrudnieni w magazynach, w których wyodrębniono pomieszczenia do wydawania zapasów (tzw. halę spedycyjną) oraz zorganizowano kontrolę i dozór ruchu mienia i osób. Wyodrębnienie pomieszczenia wydawania zapasów nie jest jednak wymagane w magazynach, w których przeładunek jest wykonywany za pomocą urządzeń automatycznych wyposażonych w aparaty kontrolno-pomiarowe.
Przepisy dopuszczają możliwość wprowadzenia omawianych zasad odpowiedzialności bez spełnienia wymienionych warunków, jednak przed wprowadzeniem ich jest wymagane zasięgnięcie opinii zakładowej organizacji związkowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii i podjęciu decyzji przez pracodawcę, zawiadamia się zainteresowanych pracowników magazynu i przeprowadza inwentaryzację.

Zasady przeprowadzania inwentaryzacjiw magazynach
95. Inwentaryzacja to zespół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu ilości i wartości składników majątkowych przedsiębiorstwa na określoną datę, dla sprawdzenia i ewentualnej korekty danych ewidencji księgowej oraz rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki majątkowe.
96. Inwentaryzacja w magazynach polega na ustaleniu w sposób udokumentowany w drodze spisu z natury rzeczywistego stanu ilościowego rzeczowych składników majątkowych, ich wycenie, ustaleniu oraz wyjaśnieniu różnic między stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z danych księgowych, rozliczeniu tych różnic oraz dokonaniu oceny gospodarczej przydatności zapasów.
97. Podstawą przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynach jest szczegółowa instrukcja inwentaryzacyjna lub zarządzenie wewnętrzne Dyrektora/Prezesa, opracowane na podstawie ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 59 ze zm.) oraz ustawy z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 113, poz. 1186). Ze względu na to, że metody i technika przeprowadzania inwentaryzacji są omówione w odrębnej instrukcji inwentaryzacyjnej – w niniejszym opracowaniu podaje się tylko najważniejsze postanowienia dotyczące tej tematyki.
98. W zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora/Prezesa powinny być zamieszczone następujące zagadnienia:
	podstawa prawna inwentaryzacji i jej zakres,

skład komisji inwentaryzacyjnej (przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie), 
 wykaz rejonów i pól spisowych oraz przydzielenie do każdego z nich zespołów spisowych i kontrolerów każdego z zespołów spisowych ( w formie załącznika do zarządzenia),
szczegółowe obowiązki komisji w zakresie przygotowania, przebiegu, kontroli i opracowania wniosków,
obowiązki innych komórek organizacyjnych w zakresie prac niezbędnych do wykonania dla potrzeb spisu,
zakres przedmiotowy składników majątkowych przewidzianych do spisu,
harmonogram inwentaryzacji, a w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia spisu poszczególnych składników majątkowych,
sposób przeprowadzenia weryfikacji różnic spisowych oraz zakres sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.
99. Zapasy materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową i znajdujące się na terenie (w pomieszczeniu) strzeżonym – mogą być inwentaryzowane raz w ciągu 2 lat, w dowolnym terminie. Celowe jest przy tym, aby termin spisu przypadał możliwie blisko końca roku obrotowego, na ostatni dzień wybranego miesiąca.
100. Inwentaryzacje dzielimy na:
	jednorazowe, sporządzane na określoną datę (okresowe, okolicznościowe, zdawczo-odbiorcze i nadzwyczajne),

 ciągłe.
101. Inwentaryzacja okresowa, to – spis z natury wszystkich składników majątkowych znajdujących się w magazynie, przeprowadzany na określoną datę. Inwentaryzacje te przeprowadza się na podstawie planu (zatwierdzonego przez kierownika jednostki), który określa, jakie magazyny i w jakich terminach zostaną objęte spisem.
102. Inwentaryzacja doraźna to spis z natury całości lub części składników majątkowych, przeprowadzany w przypadkach uzasadniających konieczność ustalenia rzeczywistego stanu określonych składników w przypadku likwidacji magazynu, kradzieży, pożaru itp.
103. Inwentaryzacja  jest przeprowadzana w razie nieprzewidzianych wypadków losowych, spowodowanych na przykład pożarem, kradzieżą, powodzią, a ponadto w przypadku zmian na stanowisku magazyniera oraz choroby lub urlopu magazyniera, a także likwidacji danej jednostki.
104. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorczą przeprowadza się w następujących przypadkach:
	wypowiedzenia umowy o pracę przez magazyniera materialnie odpowiedzialnego (inwentaryzację należy zakończyć najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę);

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę z innych przyczyn (do inwentaryzacji należy przystąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę);
wypowiedzenia umowy o wspólnej odpowiedzialności przez pracownika (inwentaryzację należy rozpocząć przed upływem okresu wypowiedzenia);
odstąpienia pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności;
na skutek ujawnienia niedoboru w przypadku, gdy magazyn był czynny w czasie inwentaryzacji ( należy rozpocząć nową inwentaryzację najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy;
odstąpienia pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności na skutek nie odwołania osoby, co do której zgłosił on zarzuty ( do inwentaryzacji należy przystąpić w ciągu 7 od daty zgłoszenia zarzutów);
odstąpienia od umowy o odpowiedzialności przez zakład pracy (inwentaryzację należy rozpocząć niezwłocznie).
105. Zadaniem powołanej przez kierownika jednostki Komisji Inwentaryzacyjnej jest:
przygotowanie spisu ( określenie daty spisu, podział magazynów na rejony spisowe, ustalenie grup spisowych i ich instruktaż oraz zaopatrzenie w formularze spisowe i przyrządy pomiarowe),
nadzór nad przebiegiem spisu (prowadzenie wyrywkowej kontroli pracy grup spisowych, wydawanie dyspozycji w przypadkach konieczności pobierania materiałów w trakcie spisu oraz odbiór od grup wykonujących spis wypełnionych formularzy spisowych),
przekazanie uporządkowanych wyników spisu do księgowości ( w celu wyjaśnienia różnic i przyczyn ich powstania oraz przedstawienie wniosków co do ich rozliczenia),
podsumowanie wyników spisu ( zgłoszenie wniosków w sprawie rozliczenia inwentaryzacji oraz uwag, które nasunęły się w trakcie spisu).
106. Podstawą udokumentowania wyników spisu są arkusze spisowe, które z chwilą ich ponumerowania traktuje się jako formularze ścisłego zarachowania objęte kontrolą ilościową.
107. W przedsiębiorstwach posiadających odpowiedni program komputerowy obejmujący inwentaryzację – możliwe jest szybkie wprowadzenie danych ze spisu, ich wycena oraz rozliczenie wyników inwentaryzacji.
108. Przed rozpoczęciem spisu, magazynier jest zobowiązany do złożenia komisji inwentaryzacyjnej pisemnego oświadczenia, w którym powinno znajdować się stwierdzenie, że na wszystkie przyjęte do dnia spisu materiały zostały wystawione dokumenty magazynowe i że wszystkie dowodu przychodowe i rozchodowe zostały zaksięgowane w ewidencji magazynowej. Powinny być także podane ostatnie numery dowodów przychodowych i rozchodowych, odrębnie dla każdego ich rodzaju.
109. W czasie trwania spisu wydawanie materiałów z magazynu jest w zasadzie zabronione. W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli bark materiałów grozi awarią lub przestojem w produkcji), można wydać określony materiał za zezwoleniem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Wówczas na wszystkich egzemplarzach dowodów wydania zamieszcza się następującą adnotację : „materiał objęty spisem z natury w dniu ............... na arkuszu nr ...., poz. ........”. (jednocześnie na arkuszu spisowym odnotowuje się wydaną ilość oraz podaje numer dowodu wydania).
Materiały nadchodzące do magazynu w czasie trwania spisu z natury powinny być składowane w odrębnym pomieszczeniu, aby uniknąć ich pomieszania z materiałami już spisanymi.
110. Po zakończeniu spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialne podpisują wszystkie arkusze spisowe, a magazynier umieszcza adnotację, że wszystkie składowane zapasy zostały spisane oraz że do ustaleń spisu nie wnosi zastrzeżeń. Następnie komisja inwentaryzacyjna w obecności osób materialnie odpowiedzialnych wpisuje do ewidencji rzeczywisty stan zapasów stwierdzony w czasie spisu oraz przekazuje arkusze spisowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, który sporządza sprawozdanie.
111. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej zobowiązany jest do przekazania głównemu księgowemu arkuszy spisu z natury oraz protokołów zespołów spisowych i komisji szacunkowej. Na podstawie tych dokumentów księgowość ustala ilościowe różnice inwentaryzacyjne i wycenia je.
112. W sprawozdaniu z inwentaryzacji powinny się znaleźć następujące informacje:
	skład komisji,

liczba i numery załączonych arkuszy spisowych oraz liczba pozycji na każdym arkuszu,
przyczyny zwiększenia lub zmniejszenia wartości poszczególnych składników zapasów,
ustalenie zmian w stosunku do stanu stwierdzonego w poprzedniej inwentaryzacji,
wnioski w sprawie odpisania różnic z tytułu utraconej wartości określonych materiałów,
ocena przydatności posiadanych zapasów materiałowych, eksploatacyjnych, inwestycyjnych, półfabrykatów, wyrobów gotowych, zapasów zbędnych, nadmiernych, niepełnowartościowych i nietypowych,
ocena pomieszczeń i urządzeń magazynowych, sposobu składowania i konserwacji oraz zabezpieczenia zapasów.
113. Inwentaryzacja przeprowadzana metodą ciągłą polega na dokonywaniu systematycznie w ciągu okresu inwentaryzacyjnego, nie dłuższego niż dwa lata, w różnych (planowo określonych) terminach – spisów z natury zapasów, w taki sposób, aby wszystkie składniki zapasów zostały w ciągu tego okresu objęte spisem z wyznaczoną częstotliwością.
114. Inwentaryzację ciągłą mogą stosować jednostki, które posiadają odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne, a w szczególności:
	magazynują zapasy na terenie strzeżonym;

prowadzą bieżąco ewidencję ilościowo-wartościową zapasów w sposób umożliwiający ustalenie na dzień dokonywania spisu z natury dla każdej inwentaryzowanej grupy zapasów ich ilości i wartości oraz wyprowadzenie różnic ilościowych i wartościowych;
mają szczegółową instrukcję o inwentaryzacji ciągłej, zapewniającą prawidłowe stosowanie tego rodzaju inwentaryzacji;
osiągnęły odpowiedni poziom organizacji gospodarki zapasami.
115. Inwentaryzację ciągłą prowadzi powołana przez kierownika jednostki stała komisja spisowa stanowiąca wyodrębnioną komórkę „inwentaryzacji ciągłej”, prowadząc spis z natury w oparciu o roczny (z podziałem na miesiące) plan spisu uzgodniony z głównym księgowym.
116. Kierownik komórki „inwentaryzacji ciągłej”, po upływie każdego miesiąca sporządza sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji, które powinno między innymi zawierać: liczbę pozycji spisanych z natury w porównaniu do liczby pozycji planowanych oraz wartość ujawnionych niedoborów i nadwyżek.

Organizacja gospodarki opakowaniamiw magazynach
117. W przedsiębiorstwie .............................................................., komórką organizacyjną odpowiedzialną za gospodarkę opakowaniami jest Dział Zaopatrzenia (Zakupu), w zakresie opakowań surowców i materiałów oraz Dział Sprzedaży (Zbytu), w zakresie opakowań wyrobów gotowych.
118. Gospodarka opakowaniami prowadzona jest systemem zdecentralizowanym przez branżystów Działu Zaopatrzenia i Działu Zbytu, polegającym na tym, że opakowania są składowane w różnych magazynach branżowych w odrębnych pomieszczeniach lub w wydzielonej przestrzeni magazynu branżowego.
119. Dokumentację dotyczącą ewidencji obrotu opakowaniami sprawują magazynierzy poszczególnych magazynów branżowych.
120. Według przeznaczenia opakowania dzielimy na:
	opakowania zwrotne i bezzwrotne,

opakowania wyrobów gotowych i opakowania na potrzeby własne.
121. Według sposobu wykorzystania, fakturowania i form obrotu, opakowania dzielimy na:
	opakowania wielokrotnego użytku (własne), które mogą być wkalkulowane w cenę wyrobu, sprzedane z wyrobem i odrębnie fakturowane oraz wypożyczone odbiorcom do zwrotu;

opakowania niefakturowane, jednorazowego użytku, które są wkalkulowane w cenę wyrobu gotowego, które trafiają wraz z zawartością bezpośrednio do konsumenta.
121. Opakowania fakturowane mogą być odsprzedawane dostawcy lub zagospodarowywane we własnym zakresie. Do czasu opróżnienia ich są składowane w magazynie branżowym, a po ich opróżnieniu przemieszczane są do odrębnego pomieszczenia.
122. Poszczególne rodzaje opakowań w przedsiębiorstwie, tzn. własne, kupowane i wypożyczone (zwrotne), powinny być odrębnie składowane i ewidencjonowane. Rodzaje dokumentów przychodowych i rozchodowych, ich obieg, przetwarzanie i przepływ informacji są podobne jak przy ewidencji materiałów.
123. Magazynier prowadzi także ewidencję odbiorców opakowań wypożyczonych, która powinna zawierać: datę i liczbę opakowań wypożyczonych, wyznaczony i faktyczny termin zwrotu, ich liczbę oraz liczbę dni przeterminowania zwrotu. Powinna być także prowadzona ewidencja opakowań z podziałem na wydziały produkcyjne, w przypadku, gdy przekazywane są one do produkcji wraz z materiałami.
124.  Jeżeli występuje duży obrót opakowaniami, do ich ewidencji powinien być stosowany odpowiedni program komputerowy, zawierający dane niezbędne do operatywnego prowadzenia całokształtu gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie. System ten powinien umożliwiać: szybkie ustalenie ilości i wartości wypożyczonych opakowań, termin dostawy i zwrotu opakowań, kierunki wysyłki, miejsca składowania opakowań w przedsiębiorstwie, aktualny stan opakowań oraz obliczać kary za nieterminowy zwrot opakowań. 

Rozdział VIII. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżąi innymi nadużyciami

125. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami obejmuje następujące działania:
	po zakończeniu pracy pracownicy magazynowi obowiązani są dokładnie sprawdzić pomieszczenia magazyn owe pod kątem zabezpieczenia pożarowego oraz bezpieczeństwa innych urządzeń (grzewczych i wodno-kanalizacyjnych);

	wszystkie otwory z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych i bramy pożarowej powinny być zamknięte i zaplombowane od wewnątrz. Zamknięcie i zaplombowanie drzwi głównych i bramy pożarowej na 2 niezależnie działające zamki, powinno się odbywać w obecności pracownika ochrony pracującego na nocnej zmianie i kierownika magazynu (lub zespołu magazynów);

opuszczając teren bazy magazynowej, magazynierzy powinni załączyć zabezpieczenie elektroniczne i przekazać obiekt pracownikowi ochrony, wpisując godzinę wyjścia do książki kontrolnej. Pracownik ochrony stwierdza w tej książce przyjęcie dozoru po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości zaplombowania drzwi wejściowych magazynu;
plombownicę należy przechowywać w przeznaczonej do tego celu kasecie metalowej. Klucze i plomby służące do zamknięcia kasety przechowuje kierownik zespołu magazynów (lub kierownik magazynu);
plombowanie powinno być wykonane plombownicą metalową z wygrawerowanym znakiem przedsiębiorstwa;
klucze do drzwi wejściowych magazynu powinny być wkładane do woreczków ściąganych sznurkiem i plombowanych przez magazyniera. Tak zabezpieczone klucze składane są za pokwitowaniem w szafie umieszczonej w portierni;
drugi komplet kluczy (rezerwowy) od drzwi głównych wejściowych i drzwi pożarowych powinny być umieszczone na stałe – po komisyjnym zaplombowaniu – w tzw. szafie alarmowej w portierni. Klucze do szafki alarmowej pracownik ochrony może wydać tylko w przypadku grożącego niebezpieczeństwa (np. pożaru);
duplikaty kluczy do wszystkich drzwi magazynów (trzeci komplet), należy przechowywać w komisyjnie zalakowanej kopercie w kasie pancernej umieszczonej w pokoju dyrektora lub głównego księgowego. Otwarcie koperty i użycie tych kluczy może nastąpić tylko komisyjnie, na co każdorazowo powinien być sporządzony odpowiedni protokół;
w portierni powinien się znajdować imienny wykaz magazynierów upoważnionych do pobierania i zdawania kluczy oraz ich adresy zamieszkania i numery prywatnych telefonów;
 przed otwarciem magazynu pracownik ochrony wraz z magazynierem rozkodowują system elektronicznego zabezpieczenia i sprawdzają zewnętrzny stan zamknięć i plomb. W razie stwierdzenia śladów uszkodzenia plomb lub zamknięć stwarzających podejrzenie włamania – nie należy otwierać magazynu, lecz zawiadomić kierownictwo przedsiębiorstwa i ewentualnie wezwać natychmiast policję. Do czasu ich przybycia wstęp do magazynu jest wzbroniony. Następnie powinno nastąpić komisyjne sprawdzenie wielkości strat;
 zarówno wjazd, jak i wyjazd pojazdów z terenu magazynu powinny być w ciągu całej doby kontrolowane i ewidencjonowane w specjalnej książce ewidencyjnej prowadzonej przez pracowników ochrony, według dokumentów przedkładanych przez kierowców i konwojentów.
Niezależnie od wymienionych powyżej zasad, powinna być także prowadzona kontrola pomieszczeń magazynowych przy pomocy tzw. telewizji przemysłowej (kamery TV zainstalowane przy bramach magazynowych wjazdowych i wyjazdowych).
126. W magazynach o stosunkowo dużym nasileniu przyjęć i wydań zaleca się powoływanie przez dyrektora przedsiębiorstwa - stałej komisji do okresowego kontrolowania wywożonych materiałów osób z zewnątrz przebywających na terenie magazynu i wychodzących z magazynu. Zadaniem tej komisji jest:
	przeprowadzenie raz w miesiącu ścisłej kontroli wywożonych materiałów i wyrobów gotowych,

sprawdzanie wywożonych materiałów i wyrobów gotowych z dowodami wydania,
wyrywkowe przeliczanie ładunku w plombowanych pojemnikach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub kradzieży, należy zawiadomić dyrektora przedsiębiorstwa i ewentualnie organa Policji.

ROZDZIAŁ IX. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ihigieny pracy w magazynach
1. Zakład pracy jest obowiązany do zapewnienia pracownikom magazynowym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przez:
	zapoznawanie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników magazynowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie i zapewnienie wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
zapewnienie wykonywania decyzji, nakazów i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
zapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (szatnie umywalnie, jadalnie itp.), stosownie do obowiązujących norm na zatrudnionego pracownika.
zapewnienie na wyznaczonych stanowiskach pracy profilaktycznych posiłków i napojów.
2. Pracodawca obowiązany jest m.in. informować pracowników o właściwościach fizyko-chemicznych i biologicznych materiałów będących przedmiotem magazynowania oraz stopniu ich szkodliwości dla zdrowia pracowników. Pracodawca powinien także zapewnić odpowiednie do właściwości materiałów niebezpiecznych – pomieszczenia.
3. W czasie przemieszczania materiałów niebezpiecznych i wykonywania czynności manipulacyjnych, należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, chroniące pracowników przed szkodliwym i niebezpiecznym działaniem tych materiałów. Ważnym czynnikiem przeciwdziałającym zagrożeniom, jest stosowanie odpowiednich i właściwie oznakowanych opakowań i zbiorników.
4. W przypadku magazynowania ciekłych substancji i preparatów chemicznych w stałych zbiornikach, należy:
	stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia;

zapewnić urządzenie do bezpiecznego pomiaru cieczy zawartej w zbiorniku;
uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się zbiorniki;
nie dopuszczać do pakowania, przemieszczania, składowania i transportu materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenia na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania.
5. W magazynie powinny znajdować się wywieszone na widocznym miejscu instrukcje określające szczegółowe warunki składowania, pakowania, przemieszczania i transportu materiałów niebezpiecznych oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Z treścią tych instrukcji powinni się zapoznać wszyscy pracownicy magazynowi, a fakt ten potwierdzić pisemnie.
6. Pracownik magazynowy przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z przepisami obowiązującymi w zakładzie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wzór oświadczenia zawiera Załącznik 1).
8. Po przeszkoleniu pracownik powinien złożyć oświadczenie o nabyciu umiejętności obsługi sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.
9. Zakład pracy jest obowiązany poinformować pracownika o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi przy wykonywaniu określonej pracy, podając jednocześnie zasady organizacji tych prac oraz środki ochrony.
10.  Zakład pracy powinien zapewnić, aby przy wszystkich maszynach, podnośnikach. dźwigach itp. znajdowały się wywieszone na widocznym miejscu przepisy o ich działaniu oraz plakaty ostrzegawcze.
11. Na każdej kondygnacji magazynu powinien znajdować się napis określający dopuszczalne obciążenie na 1 m2 powierzchni, a windy i dźwigi powinny być zaopatrzone w widoczną tabliczkę, określającą najwyższe dopuszczalne obciążenie.
12. Treść przepisów regulujących sprawy bhp pracowników zatrudnionych przy ręcznych pracach magazynowych (dźwiganiu i przemieszczaniu ciężarów) winna być wywieszona na widocznym miejscu w magazynie.
13. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik magazynowy jest obowiązany w szczególności do:
	zapoznania się z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami w zakresie bhp;

organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp, udziału w szkoleniach z zakresu bhp;
dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w magazynie;
poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, stosowania środków ochrony zbiorowej oraz używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia zgodnie z ich przeznaczeniem, niezwłocznego powiadamiania bezpośredniego przełożonego o wypadku przy pracy lub zauważonych zagrożeniach życia lub zdrowia ludzkiego.
14. Za przestrzeganie bezpiecznych warunków eksploatacji urządzeń transportowych odpowiedzialny jest kierownik magazynu, a w szczególności za:
	wyposażenie urządzeń w odpowiednie zabezpieczenia i instalacje zapewniające bezpieczne warunki pracy tych urządzeń,

dokonywanie codziennej kontroli stanu technicznego (przed i po pracy), okresowych przeglądów, napraw i remontów, zgodnie z dokumentacją DTR opracowaną przez producenta,
przestrzeganie norm dotyczących wielkości załadunku środków transportu, prędkości jazdy, zabezpieczenia ładunku przy przewozie,
dopuszczenie do obsługi urządzeń tylko uprawnionych i przeszkolonych pracowników,
nadzór nad stanem technicznym urządzeń.

15. Bezpieczna eksploatacja regałów powinna być zgodna z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.9.1997 r. W tym zakresie kierownik magazynu powinien okresowo kontrolować i nadzorować:
	oznakowanie urządzeń do składowania czytelnymi informacjami dotyczącymi dopuszczalnego obciążenia (gniazd, ramion, poziomów składowania i podestów regałów), a w przypadku uszkodzenia belki należy odciążyć dany poziom i wymienić belkę;

sposoby zamocowania urządzeń do podłogi oraz skuteczność złącz montażowych;
stan elementów ochronnych dla słupów pionowych czołowych;
sposoby precyzyjnego załadunku i rozładunku urządzeń do składowania.
16. Bezpieczne użytkowanie regałów wymaga przestrzegania następujących zasad:
	operator wózka musi posiadać odpowiednie kwalifikacje;
obsługa regałów musi odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi;
palety muszą być dobrej jakości, a ich wymiary i ciężar z ładunkiem nie mogą przekraczać założonych wartości;
przy zakupie regałów należy uwzględnić pewną rezerwę nośności;
należy stosować wolno stojące ochrony przy narożnikach i przejściach pod regałami;
w przypadku widocznego uszkodzenia konstrukcji regału, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działanie;
przeglądy okresowe muszą być przeprowadzane przez osoby wykwalifikowane w zakresie stanu utrzymania i sposobu użytkowania konstrukcji regałów.
17. Warunki i wymagania w zakresie bhp w magazynie powinny być zebrane i opracowane w postaci Instrukcji bhp w magazynach, która będzie stanowiła dokumentację uzupełniającą do technologicznego procesu magazynowego pod kątem bezpiecznej jego realizacji. Dla pełnego określenia warunków bezpiecznej pracy w magazynie omawiana instrukcja powinna składać się z następujących elementów:
	podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp w magazynie,

	podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp w magazynach,

charakterystyka zagrożeń wynikających z eksploatacji obiektu (pomieszczenia) magazynowego,
charakterystyka składowanych zapasów pod kątem stwarzanych przez nie zagrożeń,
charakterystyka magazynowych środków transportu i urządzeń do składowania oraz zagrożenia przez nie stwarzane,
charakterystyka procesu magazynowego pod kątem bezpiecznego jego przebiegu,
wymagania w odniesieniu do pracowników magazynowych w zakresie stanu zdrowia, kwalifikacji i predyspozycji psychofizycznych.
18. Opracowanie ww. zagadnień powinno być oparte na aktualnych przepisach, normach i normatywach, dotyczących tych problemów a także znajomości problematyki magazynowej w zakresie podstawowych elementów technologicznego procesu magazynowego.

Rozdział X. Podstawowe zasady bezpieczeństwaprzeciwpożarowego w magazynach
1. W myśl postanowień ustawy d 24.9.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej DZ.U, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu magazynowego zobowiązany jest zabezpieczyć użytkowany obiekt przed zagrożeniami pożarowymi oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
2. Działania właściciela obiektu magazynowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegają na:
	przeszkoleniu pracowników magazynowych w zakresie:

	sposobu użycia sprzętu gaśniczego,

	obowiązku meldowania dyrekcji przedsiębiorstwa o wszystkich zauważonych wadach instalacji elektrycznej i grzewczej,

sposobu alarmowania straży pożarnej,
zachowania się na wypadek pożaru i współdziałania z organami straży pożarnej;
	wyposażeniu i utrzymaniu w sprawności urządzeń i instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, urządzeń gaśniczych, sprzętu i urządzeń ratowniczych oraz innych urządzeń instalacji przeciwpożarowych, zgodnie z zasadami ustalonymi w odpowiednich przepisach i normach;

zapewnieniu osobom przebywającym w magazynie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji w czasie zagrożenia;
przygotowaniu magazynu do prowadzenia akcji ratowniczej;
ustaleniu sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia.
3. Obiekty magazynowe powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy w zależności od zagrożenia wybuchem pożaru, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni magazynu.
4. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego o masie 0,002 kN (lub 2 dm3) powinna przypadać: 
	w strefach, w których występuje zagrożenie wybuchem – na każde 150m2 powierzchni;

w strefach o obciążeniu ogniowym 50 MJ/m2 i wyższym – na każde 300m2 powierzchni magazynu;
w pozostałych strefach pożarowych – na każde 500m2 powierzchni;
strefy pożarowe, w których są zainstalowane silniki elektryczne lub spalinowe, należy wyposażyć dodatkowo w jednostki sprzętu na każde 300 silników.
5. Przy rozmieszczaniu sprzętu gaśniczego w magazynie, należy stosować się do następujących zasad:
	sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach, korytarzach i przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń;

w magazynach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają;
oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzętu powinno być zgodne z Polską Normą PN-92/N-01256 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”;
do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m;
sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.
6. Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany okresowym badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu. Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz na rok, natomiast badania techniczne gaśnic i agregatów polegające na sprawdzaniu zbiorników ciśnieniowych, głowic, zaworów, uzupełnienie lub wymiana środka gaśniczego, uzupełnienie ciśnienia w gaśnicach – co 2–3 lata w specjalizowanych zakładach.
7. Hydronetki i gaśnice pianowe na okres zimowy należy przenieść z pomieszczeń nieogrzewanych lub zmienić ładunek na zimowy o zamrażalności poniżej 25°C, jeżeli urządzenie będzie umieszczone w pomieszczeniu nie ogrzewanym.
8. W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż, magazynier powinien:
	utrzymywać w pełnej sprawności i ważności użycia sprzętu przeciwpożarowego oraz celowego stosowania go;,

przestrzegać, aby wszyscy podlegli pracownicy byli zapoznani z instrukcją przeciwpożarową;
zapewnić przechowywanie materiałów łatwopalnych w specjalnych pomieszczeniach wyposażonych także w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy;
dbać, aby instalacje świetlne, grzewcze oraz instalacje elektryczne były odpowiednio zabezpieczone przed możliwością spowodowania pożaru;
kontrolować, aby po zakończeniu pracy wyłączone były grzejniki elektryczne i oświetlenie oraz sprawdzać, czy zostały zgaszone niedopałki papierosów w pomieszczeniach, w których dozwolone jest palenie;
w przypadku powstania pożaru – organizowanie natychmiast skutecznej akcji ratowniczej oraz zawiadomienie straży pożarnej, policji i kierownictwa przedsiębiorstwa, a po zakończeniu akcji gaszenia pożaru – zażądanie od pracodawcy powołania komisji dla sporządzenia spisu z natury zapasów ocalałych i uszkodzonych;
zorganizować (raz w roku ) i zapewnić okresowe kontrole oraz przeglądy przez przedstawiciela Okręgowej Państwowej Straży Pożarnej;
zapewnić stałą kontrolę swobodnego dostępu do urządzeń technicznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego w magazynie. Składowane materiały nie powinny zastawiać drzwi, otworów, przejść, dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego oraz przylegać do punktów oświetleniowych;
spowodować opracowanie Przeciwpożarowej Instrukcji Magazynowe, graficzne przedstawienie dróg ewakuacyjnych i rozmieszczenie sprzętu ppoż;
umieścić w widocznym miejscu instrukcję przeciwpożarową opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów, natomiast wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń magazynowych umieścić napisy o obowiązujących w magazynie zakazach i nakazach w zakresie ppoż (np. napis kogo i w jakich sprawach należy zawiadomić w wypadku pożaru, numery telefonów straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego itp.). 
9. W celu zapewnienia przestrzegania wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach magazynowych, niezbędne jest posiadanie kompletu informacji dotyczącej charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej tych obiektów. Informacje te są zawarte w „Książce obiektu budowlanego”.
10. Zgodnie z art. 64 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) – właściciel lub zarządzający obowiązany jest prowadzić dla każdego budynku  w tym magazynowego) Książkę obiektu budowlanego. Książka ta stanowi dokument przeznaczony do zapisu danych charakteryzujących obiekt oraz zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania. Wzór tej książki jest podany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882 ze zm.).

Rozdział XI. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów zawartych w Instrukcji sprawują: kierownik zakładu pracy, jego zastępca, kierownik zespołu magazynów i kierownicy magazynów oraz kierownik Działu Logistyki, Zaopatrzenia – Gospodarki Materiałowej ( w zakresie magazynów materiałowych) i kierownik Działu Zbytu (w zakresie magazynów wyrobów gotowych).
2. Instrukcja magazynowa jest podawana do wiadomości pracowników w trybie przewidzianym w zarządzeniu kierownika zakładu pracy.
3. Każdy pracownik magazynu ma prawo złożyć zwierzchnikowi zawiadomienie o naruszeniu zasad zawartych w instrukcji. Zawiadomienie to powinno być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
.....................................................................
.....................................................................
(data, podpis i pieczątka 
organizacji związkowej)
(data, podpis i pieczątka kierownika 
zakładu pracy)

 


Załącznik 1. Oświadczenie pracownika
.........................., dnia ...............
................................................
(nazwisko i imię pracownika)
 Oświadczenie
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z obowiązującą w .................................. Instrukcją magazynową i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w niej zasad i przepisów.
2. Zapoznałem/łam się z podstawowymi przepisami i obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i zobowiązuję się do ścisłego ich stosowania i przestrzegania.
3. Zapoznałem/łam się z treścią przepisów dotyczących ochrony wiadomości stanowiących tajemnicę zakładu pracy, a także z przepisami o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za naruszenie tych przepisów oraz zobowiązuję się nie ujawniać tych wiadomości w okresie zatrudnienia i po jej zakończeniu.
.....................................................................
.....................................................................
(podpis pracownika)
(podpis przyjmującego oświadczenie)

Załącznik 2 Wykaz przepisów prawnych dotyczących norm ubytków naturalnych
1. Decyzja Ministra Przemysłu Nr 7 z 29.6.1990 r. w sprawie zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych (Dz.Urz. Ministerstwa Przemysłu Nr 4, poz. 8).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.7.1993 r. w sprawie wysokości norm dopuszczalnych ubytków naturalnych powstających w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia i przewozu spirytusu, wyrobów spirytusowych i ich półproduktów oraz piwa i wyrobów winiarskich (Dz.U. Nr 75, poz. 356 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.4.2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 59, poz. 524 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych. (Dz.U. Nr 145, poz. 1409).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.3.2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz zużycia takich wyrobów (Dz.U. Nr 63, poz. 585–589, obowiązuje od 1.5.2005 r.).

Załącznik 3. Struktura organizacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
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Załącznik 4a. Wzory dokumentów magazynowych – 
dokumentacja stanów
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Załącznik 4b. Wzory dokumentów magazynowych –dokumentacja przychodów
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Załącznik 4c Wzory dokumentów magazynowych – dokumentacja rozchodów
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Załącznik 5. Wewnętrzna struktura organizacji magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
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Załącznik 6. Podstawowe stanowiska pracy w magazynach materiałowych oraz ich zakresy czynności

1. Kierownik Zespołu Magazynów.
Kierownik Zespołu Magazynów podlega Kierownikowi Działu Zaopatrzenia, Gospodarki Materiałowej, Zakupów lub Logistyki. 
Do podstawowych obowiązków i czynności Kierownika Zespołu Magazynów należy:
	Nadzorowanie pracy wszystkich magazynów w przedsiębiorstwie;

	Opracowywanie dla kierownictwa przedsiębiorstwa odpowiednich raportów (np.: o wielkości obrotów magazynowych, zapasów i ewentualnych nieprawidłowości) oraz przedstawianie wniosków mających na celu usprawnienie pracy magazynów;

Wpływanie na zachowanie się podległych pracowników, aby było ono zgodne z zamierzeniami i przyczyniało się do realizacji określonych zadań;
Stwarzanie warunków umożliwiających realizację zadań;
Pobudzanie inicjatywy podległych pracowników;
Wpajanie nawyków dokładnego wykonywania zadań wynikających z obowiązujących instrukcji i regulaminów;
Przyczynianie się do podwyższania kwalifikacji pracowników i zapewnienia im awansu;
Opracowywanie w porozumieniu z działem nadzorującym magazyny (zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, logistyki lub handlowym – zasad i trybu współpracy z innymi komórkami przedsiębiorstwa;
Ustalanie liczby zatrudnionych osób, nomenklatury poszczególnych stanowisk pracy oraz ich zaszeregowania;
Inicjowanie oraz wydawanie zarządzeń i instrukcji w ramach posiadanych kompetencji;
Składanie pracodawcy wniosków dotyczących usprawnienia organizacji pracy magazynów i zmiany płacy podległych pracowników;
Organizowanie pracy podległego personelu przez wyznaczanie zadań pracownikom oraz instruowanie, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy;
Nadzorowanie wyposażenia i stanu sanitarnego pomieszczeń magazynowych oraz wnioskowanie w sprawie ich rozbudowy, modernizacji itp.;
Udział w odbiorze prac remontowych i modernizacyjnych budynków i urządzeń magazynowych;
Nadzorowanie przebiegu prac magazynowych związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem i wydawaniem zapasów magazynowych oraz ich udokumentowaniem;
Doraźne kontrolowanie zapasów magazynowych pod względem ich zgodności z ewidencją oraz prawidłowego ich rozmieszczenia i zabezpieczenia;
Analizowanie i opiniowanie wyjaśnień magazyniera w sprawie różnic inwentaryzacyjnych;
Bieżąca ocena efektywności funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie;
Dążenie do integracji gospodarki magazynowej z problematyką przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie.

2. Kierownik magazynu.
Do zakresu obowiązków i czynności Kierownika magazynu należy:
	Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone zapasy, urządzenia, ruchomości i pomieszczenie magazynowe – na podstawie inwentarza początkowego i protokołu zdawczo-odbiorczego;

	Wyrażenie zgody na zatrudnianie innych pracowników w magazynie (odpowiedzialnych materialnie lub nie);

Składanie zwierzchnikowi wniosków dotyczących usprawnienia organizacji pracy magazynu, awansowania i zmiany płacy podległych pracowników;
Składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych oraz rozlicznie się z powierzonych zapasów na podstawie inwentaryzacji;
Zarządzanie personelem magazynowym, bezpośrednie nadzorowanie jego pracy, wydawanie opinii o podległych pracownikach, zwłaszcza o ich sumienności i uczciwości, dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie;
Zarządzanie procesami magazynowymi ze świadomością, że są one częścią całego systemu logistycznego przedsiębiorstwa;
Zarządzanie transportem wewnętrznym i kontaktami z klientami;
Dbanie o zachowanie optymalnych zapasów w magazynie;
Systematyczne instruowanie personelu magazynowego o sposobach prawidłowego wykonywania powierzonych czynności, ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia;
Uświadamianie pracownikom celowości posługiwania się sprzętem ochrony osobistej;
Prowadzenie analizy i oceny działalności magazynów oraz bieżące kontrolowanie wskaźników efektywności ich pracy;
Wykonywanie zarządzeń i poleceń kierownictwa przedsiębiorstwa
Sygnalizowanie kierownictwu przedsiębiorstwa nieprawidłowości w zakresie przechowywanych zapasów i żądanie ich poprawy;
Właściwe zabezpieczenie dokumentów zawierających tajemnicę państwową lub służbową oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci;

3. Magazynier.
Do zakresu obowiązków i czynności Magazyniera należy:

	Przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone zapasy, urządzenia i ruchomości – na podstawie inwentaryzacji początkowej i protokołu zdawczo-odbiorczego;

	 Wyrażenie zgody na zatrudnienie innych pracowników w magazynie (odpowiedzialnych materialnie lub nie);

Przyjmowanie materiałów lub wyrobów gotowych do magazynu, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia;
Rozmieszczanie i układanie przyjętych materiałów lub wyrobów w magazynie, zabezpieczanie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą oraz stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie;
Wydawanie materiałów lub wyrobów na podstawie prawidłowych dowodów rozchodowych;
Dobór racjonalnych środków transportu wewnętrznego;
Prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań itp.;
Kompletowanie dokumentów obrotu materiałowego, dotyczących przychodu i rozchodu oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym;
Doraźne kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, sporządzanie prawidłowych dokumentów przy ujawnianiu rozbieżności oraz kontrolowanie zgodności zapasów z normami;
Składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie się z powierzonych zapasów na podstawie inwentaryzacji;
Zapewnienie właściwego zamknięcia pomieszczeń magazynowych, w tym zabezpieczenie przed otwarciem okien i otworów wentylacyjnych;
Sprawdzanie, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone, w tym grzejniki elektryczne i grzałki oraz czy te urządzenia odłączone zostały od sieci;
Sprawdzanie, czy nie pozostały w pomieszczeniu magazynowym żarzące się niedopałki papierosów lub inne potencjalne źródła pożaru, albo niezabezpieczone środki żrące i trujące;
Sprawdzanie, czy wyłączone zostały systemy sygnalizacji i zabezpieczenia stosowane w zakładzie pracy;
Utrzymywanie porządku i czystości w magazynie.
Przy wykonywaniu swoich czynności kierownik magazynu (magazynier) może korzystać z pomocy innych pracowników (robotników, kartotekowych), jednak za ich pracę i ewentualne zaniedbania odpowiada on jak za własne działanie i zaniedbania.

4. Pracownik prowadzący ewidencję magazynową (tzw. kartotekowy).
Do zakresu obowiązków i czynności tego pracownika należy:
	Kompletowanie dokumentów obrotu materiałowego, dotyczących przychodu i rozchodu oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym (czy zawierają wszystkie zapisy, czy zamieszczone zostaly właściwe symbole i określenia materiałów, czy podpisy są zgodne z wzorami podpisów osób upoważnionych itp.);

	Bieżące księgowanie w ewidencji przychodu i rozchodu zapasów oraz wykazywanie aktualnego ich stanu, zgodnie z poleceniem magazyniera;

Kontrolowanie stanów zapasów oraz porównywanie ich z normami minimum i maksimum, sygnalizowanie komórce nadzorującej pracę magazynów o wystąpieniu zapasów nadmiernych lub zbyt małych (poniżej norm minimalnych);
Sporządzanie według ustalonego wzoru – sprawozdań i wykazów dotyczących ruchu oraz stanu zapasów materiałowych;
Analizowanie stanu zapasów i wykonywanie na podstawie prowadzonej ewidencji zestawień zapasów, które nie wykazują ruchu (niechodliwych);
Doręczanie zaewidencjonowanych dokumentów odpowiednim komórkom przedsiębiorstwa, zgodnie z ustalonymi schematami obiegu;
Uzgadnianie okresowych stanów ewidencyjnych z komórką księgowości i korygowanie danych w przypadku stwierdzenia rozbieżności.

5. Robotnicy magazynowi.
Robotnicy magazynowi wykonują głównie prace związane z przemieszczaniem, przepakowywaniem, pakowaniem i konserwacją zapasów oraz porządkowaniem pomieszczeń magazynowych.
Podlegają oni bezpośrednio magazynierowi lub dyspozytorowi transportu.

6. Rewident magazynowy.
Dla wzmocnienia nadzoru nad pracą magazynów, wskazane jest powoływanie stanowiska Rewidenta (np. w ramach komórki kontroli wewnętrznej).
Do zakresu obowiązków i czynności rewidenta (kontrolera) magazynów należy:
	Wyrywkowe kontrolowanie pracy magazynu przyjęć;

	Kontrolowanie prawidłowości sporządzania dokumentów oraz ewidencji zapasów;

Kontrolowanie terminowości przemieszczania przyjętych zapasów do magazynów branżowych lub przemieszczania depozytów;
Kontrolowanie prawidłowości rozmieszczenia materiałów w magazynie;
Wyrywkowe kontrolowanie pod względem ilości i asortymentu zapasów przygotowanych do przesunięcia do magazynu wydań (ekspedycji);
Kontrolowanie opakowań zbiorczych oraz materiałów nie opakowanych wydawanych przewoźnikowi lub odbiorcy;
Sprawdzanie wykonywania przez pracowników ochrony funkcji kontrolnych w stosunku do osób obcych i pracowników przedsiębiorstwa wchodzących i wychodzących z terenu magazynu;
Kontrolowanie prawidłowości zamykania i plombowania pomieszczeń magazynowych;
Kontrolowanie prawidłowości przechowywania kluczy od pomieszczeń magazynowych;
Składanie okresowych sprawozdań kierownictwu przedsiębiorstwa z wykonywanych czynności i stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Dyspozytor magazynowych urządzeń mechanicznych.
Do zakresu obowiązków i czynności Dyspozytora magazynowych urządzeń mechanicznych należy:
	Przyjmowanie pod względem sprawności technicznej przydzielonych magazynowi urządzeń mechanicznych;

	Nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń mechanicznych w stanie gotowości eksploatacyjnej;

Prowadzenie rejestru urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji magazynu;
Przydzielanie w zależności od potrzeb – urządzeń mechanicznych właściwym stanowiskom pracy;
Zgłaszanie wniosków w sprawie likwidacji zużytych urządzeń i ich elementów;
Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją urządzeń mechanicznych.

8. Dyspozytor transportu magazynowego.
Do obowiązków i czynności Dyspozytora transportu magazynowego należy:
	Prowadzenie ewidencji posiadanych lub otrzymanych środków transportu oraz pracowników obsługujących te środki;

	Kierowanie (dysponowanie) środków transportu do przewozu ładunków;

Przydzielanie ładowaczy i konwojentów do obsługi środków przewozowych;
Współpraca z PKP, firmami przewozowymi i pocztą przy odbiorze i nadawaniu przesyłek;
Potwierdzanie wykonywanych zadań, m.in. przez podpisywanie kart drogowych kierowców;
Prowadzenie ewidencji przesyłek otrzymywanych i wysyłanych;
Nadzorowanie pracy środków transportu wewnętrznego;
Sporządzanie dokumentów przewozowych;
Zgłaszanie reklamacji w stosunku do przewoźników obcych.
9. Konserwator mechanicznych urządzeń magazynowych.
Do zakresu obowiązków i czynności konserwatora mechanicznych urządzeń magazynowych należy:
	Kontrolowanie, konserwowanie oraz prowadzenie bieżących przeglądów i napraw mechanicznych urządzeń magazynowych;

	Badanie stanu technicznego urządzeń magazynowych oraz przygotowywanie sprzętu wymiennego;

Przestrzeganie i kontrolowanie właściwej eksploatacji urządzeń mechanicznych;
Odpowiednie zabezpieczanie urządzeń mechanicznych po zakończeniu pracy.

10. Konserwator zapasów magazynowych.
Do zakresu obowiązków i czynności Konserwatora zapasów magazynowych należy:
	Dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów zapasów przechowywanych w magazynie;

	Wykonywanie według uzgodnionego harmonogramu lub doraźnych potrzeb – czynności związanych z czyszczeniem, przepakowywaniem, zabezpieczaniem przed działaniem czynników atmosferycznych oraz innych czynności, mających na celu zapobieganie pogorszeniu się właściwości fizyko-chemicznych zapasów w czasie przechowywania.


11. Operator magazynowych urządzeń mechanicznych.
Do zakresu obowiązków i czynności operatora magazynowych urządzeń mechanicznych należy:
	Bezpośrednia obsługa magazynowych urządzeń mechanicznych;

	Kontrolowanie prawidłowego działania urządzeń;

Dokonywanie konserwacji i bieżących napraw;
Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń,
Koordynowanie szybkości działania poszczególnych urządzeń w zespole;
Zabezpieczanie urządzeń przed uruchomieniem przez niepowołane osoby.

