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Warsztaty Zakupów Operacyjnych 

 
Warsztaty Zakupów Operacyjnych koncentrują się na operacyjnej części związanej z zaopatrzeniem w 
firmie. Główny nacisk zostanie położony na tematykę związaną z bieżącą, codzienną współpracą z 
dostawcami, nadzorowaniem przepływu materiałowego od dostawcy do momentu przyjęcia do 
magazynu oraz z obsługą tego procesu pod względem procesowym, proceduralnym i 
dokumentacyjnym. Zagadnienia i aspekty operacyjne w działach zakupowych będą przedstawione w 
taki sposób, aby uczestnik warsztatów mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę w tym zakresie, 
a także wybrać aspekty kluczowe dla swojej firmy do wdrożeń lub usprawnień. 

  
 
Cele i korzyści: 
 

 Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnego dla prawidłowego 

zdefiniowania potrzeb zakupowych 

 Zrozumienie roli planowania i jego wpływu na poprawność realizowanych zakupów 

 Umiejętność pracy z narzędziami wspomagającymi klasyfikację materiałów – Analiza ABC 

oraz XYZ 

 Zrozumienie metodologii pracy w systemie klasy MRP II 

 Umiejętność modelowania procesu zakupów operacyjnych 

 Określenie granic zakresu obowiązków w zakupach operacyjnych 

 
 
Główne tematy sesji: 
 

1. Prawidłowe planowanie i jego wpływ na generowanie zapotrzebowania zakupu 

2. Elementy składowe procesu zakupów operacyjnych 

3. Składanie zamówień, akceptacja, kontrola – jak nie dopuścić do przerostu biurokracji 

4. Praca w systemie MRP , w tym kontrola komunikatów wyjątku 

5. Nadzór nad zmianami zamówienia zakupu, dostawami, reklamacjami oraz obiegiem 

dokumentów potwierdzającym zakończenie zamówienia 

6. Działania eskalacyjne w procesie zakupu 

7. Podstawowe wskaźniki kontroli zakupów operacyjnych 

8. Zarządzanie zapasami i odpowiedzialność za stany magazynowe 

9. Analiza ABC i interpretacja wyników 

10. Analiza XYZ i jej wpływ na realizację zakupów 

 
Zakres warsztatów: 
 
Warsztaty obejmują cały zakres zakupów operacyjnych oraz niezbędnych informacji wejścia i wyjścia. 
Omówiony zostanie szeroki zakres tematów, od prognozowania i jego wpływu na planowanie 
zakupów, poprawności innych informacji wejściowych (jak BOMy), poprzez definiowanie (na 
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przykładach) zasad pracy kupców, przykładowe procesy i procedury działania, aż po efekt końcowy – 
realizacja 5W 

 Prognozowanie i cykl planowania. Zakres prognoz, ich poprawność, odchylenia i ich 
przełożenie na poprawność realizowanych zakupów. 

 Zdefiniowanie zakresu zakupów operacyjnych w procesie. Jak opisać? Jak określić poziom 
szczegółowości procesów oraz niezbędnych instrukcji? 

 Praca z zamówieniami zakupu, od momentu sugestii zakupu do momentu realizacji 
zamówienia. Akceptacja zamówień, kontrola stopnia realizacji, zarządzanie zmianami. 

 Operacyjna praca w systemie MRP II, w tym zarządzanie komunikatami wyjątków, nadzór nad 
zmianami, możliwość zmian i ich wpływ na poprawność funkcjonowania systemu. Czy system 
MRP II decyduje za nas? 

 Działania eskalacyjne w procesie zakupu. Kto, kiedy i w jaki sposób powinien eskalować i w 
jakich sytuacjach?  Dokumenty wspomagające. 

 Nadzór nad dokumentacją wspomagającą proces zakupów operacyjnych – zamówienia 
zakupu, potwierdzenia, faktury, certyfikaty, atesty. 

 Co z reklamacjami dostaw? Jak zdefiniować proces reklamacyjny? Kto powinien go prowadzić 
i w jakim zakresie? Co należy nadal do obowiązków kupca operacyjnego? 

 Wskaźniki zakupów operacyjnych jako parametry miary ich efektywności. Jak kontrolować i 
mierzyć poprawność i efektywność zakupów i kupców operacyjnych? 

 Zarządzanie zapasami i odpowiedzialność za stany magazynowe. W jakim zakresie zakupy 
operacyjne odpowiadają za poziomy zapasów? Jak definiować poziom odpowiedzialności?  

 Jak zarządzać procesem zakupów niezaplanowanych, a pilnych? Jakie kryterium wyboru 
stosować, kto powinien decydować o kolejności dostaw? 

 Analiza ABC oraz XYZ jako narzędzia wspomagające klasyfikację materiałów oraz ułatwiające 
zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności za stoki magazynowe oraz politykę zakupową. 

  
 
 
Sugerowane szkolenia wprowadzające: 

 BSCM – Basics of Supply Chain Management – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty    
 
Szkolenia rozwijające temat: 

 Warsztaty Zakupów Strategicznych 

 DSP – Detailed Scheduling and Planning - Szczegółowe Harmonogramowanie i Planowanie – 
Zarządzanie Zapasami 

 SMR – Strategic Management of Resources - Strategiczne Zarządzanie Zasobami 
 
Czas trwania/forma szkolenia: 

 16 godzin w ciągu 2 dni. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne. 

 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu: biuro@mpm24.com 
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