
Rodzaje i wyposażenie magazynów handlowych 

 

Magazyny handlowe są placówkami handlu detalicznego i hurtowego, które posiadają odpowiednie 

miejsca, pomieszczenia i urządzenia umożliwiające gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, 

kontrolowanie jakości i wydawanie towarów. Podstawowym kryterium klasyfikacji magazynów jest 

ich budowa, asortyment przechowywanych towarów, a także stopień wyposażenia w urządzenia  

i narzędzia magazynowe.  

Ze względu na budowę wyróżnia się:  

a) magazyny otwarte są to place składowe przeznaczone do magazynowania materiałów nie 

wymagających zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi,  

b) magazyny półotwarte – szopy bez ścian lub posiadające nie wszystkie ściany służące do ochrony 

towarów przed opadami i nasłonecznieniem,  

c) magazyny zamknięte – budynki drewniane, murowane, betonowe w których przechowywane są 

materiały w odpowiednich warunkach fizycznych i chemicznych, 

 d) magazyny specjalne – magazyny o specjalnej konstrukcji, wyposażone w specjalne urządzenia, 

przeznaczone dla ściśle określonych materiałów lub jednego rodzaju towarów. Ze względu na 

asortyment przechowywanych towarów magazyny dzielimy na:  

– magazyny o wąskiej specjalizacji służą do przechowywania jednego rodzaju towaru o mało 

zróżnicowanym asortymencie, np. ziemniaki, owoce i warzywa, mąka, cukier, tkaniny, ryby. Tak 

wąska specjalizacja pozwala na stworzenie w magazynie optymalnych warunków przechowywania 

dla danego towaru,  

– magazyny wyspecjalizowane – przechowuje się w nich towary jednej branży lub grupy towarowej 

np. artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AGD, – magazyny ogólne są to takie magazyny,  

w których gromadzi się szeroki asortyment towarów żywnościowych lub przemysłowych (magazyny 

ogólnospożywcze lub ogólnoprzemysłowe),  

– magazyny uniwersalne zwane też wielobranżowymi są przeznaczone do przechowywania zarówno 

artykułów żywnościowych, jak i nieżywnościowych. W takich magazynach są składowane towary nie 

wymagające specjalnych warunków przechowywania, dlatego też nie ma potrzeby wyposażania ich  

w urządzenia specjalistyczne.  

Ze względu na stopień wyposażenia w urządzenia i narzędzia magazyny dzielą się na:  

a) magazyny zautomatyzowane są w najwyższym stopniu zmechanizowane. Wszystkie prace 

związane z przyjmowaniem, składowaniem, konserwacją i wydawaniem towarów są wykonywane 

automatycznie sterowane komputerowo,  

b) magazyny zmechanizowane wyposażone są w urządzenia mechaniczne zapewniające transport 

poziomy i pionowy,  



c) magazyny częściowo zmechanizowane zapewniają wykonanie niektórych czynności magazynowych 

przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych,  

d) magazyny nie zmechanizowane – opierają się na pracy ludzkiej. Pracownicy zatrudnienie  

w magazynach wyposażani są w niezbędne narzędzia i proste urządzenia do transportu poziomego.  

Do wyposażenia technicznego zaliczamy następujące grupy urządzeń:  

– urządzenia do składowania,  

– środki transportu wewnętrznego,  

– przyrządy do kontroli jakości towarów oraz przyrządy do kontroli warunków przechowywania 

towarów,  

– urządzenia przeciwpożarowe i zabezpieczające przed kradzieżą.  

Urządzenia do składowania powinny zapewnić łatwy dostęp do składowanych na nich towarów. 

Należą do nich: palety, regały, stojaki, wieszaki, podkłady, zasieki i szafy.  

Palety składają się z dwóch płyt oddzielonych wspornikami, służą zarówno do składowania jak i do 

transportu towarów. Wymiary palet są znormalizowane, najczęściej stosowane są palety płaskie  

o wymiarach 80 x 120 cm. Stosuje się również palety skrzyniowe i palety specjalne. Palety skrzyniowe 

są połączeniem palety płaskiej i skrzyni. Służą do składowania i przemieszczania towarów  

o niewielkich gabarytach, w opakowaniach indywidualnych. Palety specjalne są dopasowane 

kształtem i wymiarami do towarów, które będą w nich potem przechowywane i transportowane. 

Palety są najczęściej stosowane w magazynach wysokiego składowania.  

Regały są najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami magazynowymi. Ich konstrukcja najczęściej 

wykonana jest z rur stalowych i drewnianych półek. Regały są stosowane we wszystkich branżach 

towarowych zarówno w przypadku towarów w opakowaniach zbiorczych, jak i luzem.  

Stojaki i wieszaki są na ogół używane w magazynach z artykułami przemysłowymi. Stojaki są 

najczęściej wykonane z metalu lub drewna i służą do przechowywania płyt, tkanin w belkach, 

dywanów i wykładzin, blach lub papieru w arkuszach. Wieszaki są mocowane do ścian lub są nośne  

i służą do przechowywanie np. odzieży.  

Podkłady zapewniają przepływ powietrza między podłogą a składowanym towarem. Najczęściej są 

wykonane z drewna.  

Zasieki są to przegrody wykonane z desek lub metalowej siatki. Służą do przechowywania towarów 

składowanych luzem np. warzyw.  

Szafy służą do przechowywania odzieży i towarów wrażliwych na światło dzienne.  

Środki transportu wewnętrznego służą do przemieszczania towarów w magazynie. Wyróżnia się 

spośród nich urządzenia transportu poziomego (wózki i przenośniki) oraz urządzenia transportu 

pionowego (Żurawie, dźwigi i suwnice).  

Wózki są najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu poziomego. Wyróżniamy wózki:  



a) dwukołowe, trzykołowe, czterokołowe,  

b) podnośnikowe i bez podnośnika,  

c) napędowe i beznapędowe.  

Przenośniki są przeznaczone do poziomego przemieszczania towarów. żurawie, dźwigi i suwnice 

zapewniają transport pionowy ciężkich towarów przy jednoczesnym przemieszczaniu na niewielkie 

odległości.  

Przyrządy do kontroli ilości i jakości towarów oraz przyrządy do kontroli warunków przechowywania 

towarów obejmują wagi, metrowe lub półmetrowe miary długości wykonane z drewna z zaznaczoną 

podziałką milimetrową, miarki służące do odmierzania płynów, mikromierze i suwmiarki służące do 

mierzenia grubości, psychrometry do mierzenia wilgotności powietrza i termometry, jak również 

twardościomierze, lupy, mikroskopy, zagłębniki. Urządzenia pomocnicze zapewniają bezpieczeństwo  

i higienę pracy. Należą do nich szczotki, odkurzacze, drabinki, szafki ubraniowe dla pracowników, piły 

młotki, kosze, łopaty itp.  

Urządzeniami pomocniczymi są również stoły służące do przyjmowania, wydawania towarów, 

sortowania, mierzenia i ważenia, jak również urządzenia zapewniające wentylację i oświetlenie.  

Urządzenia przeciwpożarowe obejmują urządzenia alarmowe (syreny i inne urządzenia 

uruchamiające systemy alarmowe na skutek wysokiej temperatury czy dymu), gaśnice, hydranty, 

beczki z wodą, skrzynie z piaskiem, bosaki, kilofy, łopaty, koce azbestowe.  

Wyposażenie magazynu chroniące przed kradzieżą stanowią: zabezpieczenie drzwi blachą, sztabami, 

urządzenia alarmowe, kraty, atestowane zamki, rolety antywłamaniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenie  

 Wymienione poniżej urządzenia dopasuj do właściwej grupy. Postaw znak „+” we właściwej 

kolumnie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ćwiczenie  

Dobierz środki transportu wewnętrznego i odpowiedni sprzęt magazynowy do rodzaju 

przemieszczanych towarów oraz wielkości magazynu. Odpowiedzi wpisz we właściwe kolumny. 
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