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Wytwarzanie odpadów jest integralną cechą aktywności gospodarczej człowieka, natomiast ich zagospodarowanie jest du-

żym problemem wszystkich rozwijających się gospodarek. Istnieje konieczność, aby nie spowodować szkód w środowisku natu-

ralnym. Konieczność ta wynika z potrzeby oszczędzania zasobów, ograniczenia przestrzeni niezbędnej do ich unieszkodliwiania, 

przetwarzania oraz składowania. Istotą działalności przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów jest rea-

lizacja misji ekologistyki, jednakże podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa jak najbardziej efektywna jego działalność. 

Efektywność tą można również podnosić wdrażając nowoczesne technologie. W pracy podjęto próbę oceny wpływu wdrożenia 

systemu RFID w jednej z wybranych komórek firmy i analizę zysków uzyskaną z tego wdrożenia. 

 

WSTĘP 

Każdy produkt niezagospodarowany nabywa właściwości od-
padu. Każdy odpad staje się możliwym surowcem do wtórnego wy-
korzystania lub zagospodarowania. Każdy surowiec pozyskiwany, 
przetwarzany przez człowieka może posiadać cechy przydatne i stać 
się zasobem bądź produktem lub odpadem materialnym o zróżnico-
wanej uciążliwości dla otoczenia [2]. Kierunki przepływu produktów i 
odpadów w logistyce przedstawiono na rys. 1.  

 

 
Rys. 1. Kierunki przepływu produktów i odpadów w logistyce 
 

W okresie kiedy kwestia ochrony środowiska staje się szczegól-
nie istotna w zarządzaniu środowiskiem, istnieje potrzeba budowy re-
guł zrównoważonego rozwoju, który to spowoduje zaspokojenie po-
trzeb bieżących i nie ograniczy tej możliwości przyszłym pokoleniom 
w różnych aspektach, takich jak [2]:  
– społeczny,  
– ekonomiczny,  
– ekologiczny.  

 
Zrównoważony rozwoju jest ideą, w której zdefiniowano nowa-

torskie podejście w relacji człowiek – środowisko. Ingerencja czło-
wieka i środowiska prowadzi do zachwiania balansu społecznego, 
który wiąże się ze zróżnicowaniem środowiska człowieka. Zdefinio-
wanie roli człowieka w jego środowisku generuje potrzebę ustalenia 
granic ingerencji w środowisko [3].  

Dla rozwoju zrównoważonego istotne znaczenie mają następu-
jące zagadnienia:  
1. fakt, że sam rozwój gospodarczy nie wystarczy do rozwiązania 

problemów globalnych w zakresie gospodarki odpadami.  

2. Istnieje konieczność zacieśnienia więzi pomiędzy gospodarką, 
społeczeństwem i środowiskiem.  
Cele takiego rozwoju wyznaczają kierunek w relacjach społe-

czeństwo – gospodarka – środowisko. Na uwagę zasługują [4]:  
– zachowanie podstaw rozwoju gospodarczego w niedalekiej przy-

szłości, w skali mikro i makro,  
– ochrona naturalnych procesów przyrodniczych, 
– zapewnienie rozwoju sektora gospodarczego jak również społe-

czeństwa poprzez racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi.  
 
Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce obej-

muje działania mające na celu wprowadzenie zintegrowanej gospo-
darki odpadami [8].  

Zintegrowany rozwój sprowadza się do realizacji takiego sys-
temu zarządzania odpadami, w którym – przy selektywnej zbiórce i 
recyklingu – stosuje się różne technologie unieszkodliwiania które się 
dopełniają. Zintegrowana gospodarka odpadami swoją ideę wywodzi 
z ekorozwoju który dotyczy racjonalnej gospodarki środowiskiem, z 
jednoczesnym uszanowaniem zasobów naturalnych i ochrony środo-
wiska.  

W literaturze przedmiotu [1, 3, 4, 5] zintegrowana gospodarka 
odpadami jest to proces systematycznego wdrażania strategicznych 
rozwiązań technologicznych, zapewniających ochronę środowiska 
naturalnego.  

1. SYSTEMY GOSPODARKI ODPADAMI  

Surowce, materiały i wyroby podlegają ciągłej cyrkulacji. Ich 
przepływ można podzielić na sześć fazy, schemat cyrkulacji fazowej 
dóbr fizycznych w gospodarce przedstawiono na rys 2. 
 
– Pierwsza faza - dotyczy procesów związanych z pozyskiwaniem 

surowców naturalnych i ich produkcyjnym zagospodarowaniem. 
Dotyczy ona głównie: leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa a w za-
sadniczym stopniu przemysłu kopalnianego. W fazie tej mamy do 
czynienia z surowcami pierwotnymi, które w większości będą 
przetwarzane w kolejnych etapach procesów produkcji. Pozo-
stała część trafia do szeroko pojętej konsumpcji. 

– Druga faza - to procesy związane z przetwarzaniem pierwotnych 
surowców w półfabrykaty i materiały produkcyjne,  przykładem 
może być przemysł hutniczy, metalowy, chemiczny. W tej fazie 



I 
Bezpieczeństwo i ekologia 

 

 

   

96 AUTOBUSY 6/2016 
 

infrastruktura procesów logistycznych jest mocno rozwinięta. 
Strumień przepływu cechuje wysoka ilość materiału, jego szeroki 
asortyment i szerokie zastosowanie w przemyśle oraz gospo-
darce. Materiały te trafiają praktycznie do większości przedsię-
biorstw. Również procesy związane z magazynowaniem wyma-
gają wysoko rozwiniętej infrastruktury technicznej. 

– Trzecia faza - procesy produkcyjne w przemyśle przetwórczym. 
W tej fazie procesy logistyczne cechuje masowość przepływu, 
rozwinięta struktura asortymentowa, utrzymywanie zapasów we 
wszystkich podstawowych rodzajach, zaawansowana infrastruk-
tura techniczna, transportowa jak również infrastruktura magazy-
nowa. W tej fazie powstaje wiele odpadów. Część z nich zalicza 
się do tzw. odpadów specjalistycznych, często sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne, wymagające utylizacji, określonych wymo-
gami normowymi ochrony środowiska. 

 
Rys. 2. Cyrkulacja fazowa dóbr fizycznych w gospodarce 

 

– Faza czwarta to   działalność handlowa środkami konsumpcji i 
produkcji. W tej fazie podstawowymi składnikami logistyki jest 
kierunek przepływ dóbr rzeczowych, utrzymanie zapasów i infra-
struktura magazynowo-transportowa. W tej fazie powstają od-
pady głównie z opakowań które zostały uszkodzone mechanicz-
nie, lub w niewłaściwy sposób przechowywane. Większość z tych 
odpadów poddawana jest procesom recyklingu, mniejsza część 
trafia na wysypiska.  

– Faza piąta to procesy eksploatacji maszyn oraz wyrobów kon-
sumpcyjnych. Ta faza procesów gospodarczych wymaga zapew-
nienia środków materiałowych, głównie części zamiennych, ta-
kich jak paliwo, energia czy infrastruktura logistyczna związana z 
serwisem (magazyny, stacje obsługi, specjalny transport). Więk-
szość odpadów powstałych w tej fazie obiegu materiałów pod-
lega procesom recyklingu, pozostała trafia na wysypiska.  

– Faza szósta dotyczy procesów gromadzenia odpadów, ich trans-
portu oraz  recyklingu, dotyczy to dóbr oraz ich odpadów kon-
sumpcyjnych i pokonsumpcyjnych. Istotą tej fazy jest zintegro-
wany system, sterowania i zarządzania przepływem odpadów 
(do grupy których zaliczamy odpady stałe, ciekłe i gazowe) oraz 
bądź likwidowania zgodnego z wymogami ochrony środowiska.  

2. RFID JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE GOSPO-
DARKĘ ODPADAMI 

Istotą technologii RFID (Radio Frequency IDentification), jest 
wykorzystanie fal radiowych do przesyłania danych, co umożliwia na-
tychmiastową i niezawodną identyfikację przedmiotów materialnych, 
oraz bytów biologicznych, w tym: roślin, osób lub zwierząt. System 

ten składa się z następujących elementów: transpondera (zwanego 
tagiem), czytnika z anteną i oprogramowania. 

W przeciwieństwie do znaków graficznych identyfikator z zako-
dowanymi danymi nie musi być widoczny przez czytnik – wystarczy, 
że jest w zasięgu jego fal radiowych. Czytniki te mogą w jednym cza-
sie identyfikować wiele obiektów, również takich które są w ruchu. Z 
tego względu zainteresowanie tą technologią jest coraz większe,  w 
różnych sektorach gospodarki zaczynając od transportu, po handel i 
sektor bankowy. Dane zakodowane w chipie zawierają unikalny iden-
tyfikator (tagID), mogą one być szyfrowane. Ich zaletą jest możliwość 
wielokrotnego odczytywania i zapisywania. Na rys. 3. przedstawiono 
przykładowy sposób odczytu danych w technologii RFID. 

 

 
Rys. 3. Przykładowy sposób odczytu danych w technologii RFID [8] 

 
Transpondery mogą posiadać różną postać (żeton, brelok, opa-

ska na rękę), przykładowy transponder pokazano na rys. 4. Mogą 
również jako mikrochipy być wszczepione do ciało ludzkie lub w ciało 
zwierzęcia. 

 

 
Rys. 4. Etykieta RFID [9] 

 
Technologia RFID charakteryzuje się wysokim poziomem nieza-

wodność identyfikacji, jest prosta w użyciu, odporna na zabrudzenie 
uszkodzenia mechaniczne. Barierą w stosowaniu tej technologii była 
dotychczas wysoka cena chipów i ich czytników. Obecnie koszty tych 
urządzeń maleją, co powoduje rozszerzenie zakresu ich stosowania 
i wdrażania w nowe sektory gospodarki.  

Jest to technologia rodem z science – fiction która w niedalekiej 
przyszłości spowoduje całkowite zastąpienie kasjerów w marketach 
przez automaty kasowe. Znakowanie etykietami RFID spowoduje nie 
tylko na przyspieszenie obsługi, ale również na zakodowanie dodat-
kowych informacji o produkcie takich jak data produkcji, termin waż-
ności, oraz informacje o producencie. 
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3. OBIEKT I PRZEDMIOT BADAŃ 

Badane przedsiębiorstwo jest jednostką prywatną w formie 
spółki z o.o. Prowadzi działalność usługową na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Struktura organizacyjna przedstawiona na 
rysunku 2 ma charakter liniowy. W spółce funkcjonuje pięć działów: 
dział handlowy, dział logistyki, dział techniczny, dział administracyjny 
i dział finansowo-kadrowy. Na terenie przedsiębiorstwa pracują rów-
nież pracownicy trzech firm zewnętrznych są to pracownicy sortowni, 
pracownicy ochrony i pracownicy sprzątający oraz pracownicy warsz-
tatu.  

W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 32 pracowników umysło-
wych oraz 113 pracowników fizycznych. Firmy zewnętrzne to łącznie 
52 pracowników, w tym kilku pracowników umysłowych. 

 

 
Rys. 5. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 

 

 
Rys. 6.Widok bazy analizowanego przedsiębiorstwa 
 

Paliwo w przedsiębiorstwie transportowym jest podstawowym 
płynem eksploatacyjnym który generuje największe koszty. Znane są 
przypadki w których zużycie paliwa przez eksploatowane pojazdy 
przekraczało kilkukrotnie przewidywana normę.  

Co jest tego przyczyną ? Czy jest to wynikiem niewłaściwego 
użytkowania pojazdu czy może ingerencji zewnętrznej człowieka ?  

Nie można oczywiście wykluczyć wad fabrycznych i zaniżonych 
norm zużycia paliwa ale na takie działania nie mogą sobie pozwolić 
producenci aut.  

Najsłabszym ogniwem w systemie człowiek – maszyna – otocz-
nie, jest człowiek. Aby wyeliminować niepożądane działania ludzi a 
w szczególności kierowców większość firm wprowadza systemy kon-
troli stanu paliwa. System taki składa się z kilku elementów do których 
zalicza się przede wszystkim: mikroprocesorowa sonda lambda, in-
terfejs sieci CAN, transponderowy czujnik otwarcia wlewu z sitkiem 
antykradzieżowym. 

 
Aspekt praktyczny wdrożenia systemu kontroli stanu paliwa to: 

– rozliczania faktycznego poziomu zużycia paliwa i oszczędności z 
tego wynikające, 

– koordynacja prac oraz nadzór nad sposobem użytkowania samo-
chodów, 

– optymalizacja poziomu wykorzystania posiadanej floty pojazdów, 
– w przypadku braku własnej stacji paliw kontrola punktów tanko-

wania samochodów,  
– ocena sposobu użytkowania pojazdu przez różnych kierowców, 
– możliwość wykrywania kradzieży paliwa ze zbiorników paliwo-

wych, 
– możliwość sygnalizacji otwarcia korka paliwowego poza wyzna-

czonymi miejscami. 
 
Elementy budowy tego typu systemu przedstawiono na rysunku 

7. Wszystkie informacje dotyczące zużycia paliwa rejestruje kompu-
ter pokładowy. Oprócz informacji rejestrowanych przez ten komputer, 
takich jak: poziom paliwa, zainstalowany interfejs może odczytywać 
inne parametry: stan licznika, ciśnienie w układzie hamulcowym, 

chwilowe oraz całkowite zużycie paliwa w przedziale czasu t, aktu-
alne obroty silnika itp. 

 
Rys. 7. Podstawowe elementy systemu kontroli stanu paliwa 
 

http://www.eltegps.pl/images/oferta/branza-komunalna/kontrola-paliwa-1.j
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Rys.8. Ilość paliwa zużytego w funkcji czasu  
 

 
Rys.9. Ilość paliwa zużytego w funkcji drogi z zaznaczonymi ubyt-
kami paliwa oraz tankowaniami 

 

 
Rys.10. Widok elementów wykonawczych automatycznej stacji paliw 
 

Na rys 10. Przedstawiono dystrybutor automatycznej stacji pa-
liw. Kierowca przed rozpoczęciem tankowania zbliża swój identyfika-
tor RFID i podaje informacje dotyczące przebiegu od ostatniego tan-
kowania. Elementy systemu tankowania usytuowane w uniemożli-
wiają tankowanie do zbiorników zewnętrznych. Co ogranicza możli-
wości nieuzasadnionego tankowania paliwa i prowadzi do bardziej 
efektywnej gospodarki paliwowej. 

4. BADANIA EKSPLOATACYJNE 

W pracy wykonano badania dotyczące oceny zużycia paliwa w 
analizowanym przedsiębiorstwie. Zestawienie wykonanych badań 
przedstawiono w tabeli 5.1.  Jak wynika z danych zawartych w tabeli 
i na rys. 5.1. sumaryczne zużycie paliwa wyniosło 974774 litrów, ich 
średnia wartość zużycia miesięcznego wynosiła 81231 L.  

W roku 2014 podjęto decyzję o zautomatyzowaniu stacji paliw i 
sposobu rozliczania kierowców, w tym celu zastosowano identyfika-
cję RFID. Aby zobrazować uzyskany efekt do analizy zużycia paliwa 
w pełni zautomatyzowanej stacji analizie poddano dane z roku 2015. 

 
Tab.1 Zestawienie zużycia paliwa 

M-
c/rok 

Ilość zużytego paliwa 
bez RFID 

M-
c/rok 

Ilość zużytego pa-
liwa z RFID 

2013 
Ilość pojazdów 67 

szt. 2015 
Ilość pojazdów 85 

szt. 

I 96988,06 I 72315,13 

II 78427,44 II 58899,01 

III 84718,02 III 63707,95 

IV 75813,92 IV 57087,88 

V 70047,38 V 52815,72 

VI 73900,13 VI 55794,60 

VII 90877,15 VII 68703,13 

VIII 81125,48 VIII 61411,99 

IX 85554,58 IX 64679,26 

X 91520,59 X 69098,05 

XI 73704,52 XI 55573,21 

XII 72097,42 XII 54289,36 

SUMA 974774,69 SUMA 734375,29 

 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1. zużycie paliwa w 

2015 wyniosło 734375 litrów, ich wartość średnia zużycia miesięcz-
nego wynosiła 61197 litrów.  

 

 
Rys. 7. Zestawienie zużycia paliwa w 2013 r 
 

Jak wynika z danych zawartych na rys. 7 i 8 zużycie paliwa roz-
kłada się proporcjonalnie największe zużycie odnotowano w miesią-
cach: styczniu lipcu i październiku.  Wynika to z sezonowości realizo-
wanych zadań. Wprowadzenie systemu RFID spowodowało znaczne 
obniżenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa. Różnica kosztów 
pomiędzy analizowanymi latami wynosi 240399.  Kolejną zmienną 
jest liczba aut eksploatowanych w przedsiębiorstwie. Jak wynika z 
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danych przedstawionych w tabeli 1., w 2015 roku odnotowano osz-
czędności pomimo zwiększenia floty pojazdów. 

 

 
Rys. 8. Zestawienie zużycia paliwa w 2015 r 
 

Jak wynika z danych zawartych w tej tabeli w 2013 roku eksplo-
atowanych było 67 pojazdów, natomiast w 2015 r. już. 85. Na rysun-
kach 9 i 10 przedstawiono zużycie jednostkowe (przypadające na 
jedno auto), wg miesięcy w analizowanym przedziale czasu. 

 
Rys. 9. Jednostkowe zużycie paliwa w 2013 roku 

 

 
Rys. 10. Jednostkowe zużycie paliwa w 2015 roku 
 

Jak wynika z danych zawartych na rysunkach 4.3. i 4.4. Zużycie 
paliwa zmalało przeciętnie o około 600 litrów miesięcznie co stanowi 
podstawę do szukania przyczyn co działo się z paliwem przed wpro-
wadzeniem systemu RFID. Zmiana i unowocześnieni taboru oczywi-
ście mają wpływ na mniejsze zużycie paliwa ale nie aż w takim stop-
niu. 

PODSUMOWANIE 

W pracy podjęto próbę oceny efektywności wybranego sektora 
przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów iden-
tyfikacji radiowej RFID. Technologia RFID zapewnia bardzo wysoką 

niezawodność identyfikacji, jest prosta w użyciu, odporna na znisz-
czenie i zabrudzenie identyfikatora. Barierą w stosowaniu RFID na 
szeroką skalę była dotychczas zbyt wysoka cena transponderów i 
czytników oraz brak standardów dla tych urządzeń. Obecnie koszty 
tych urządzeń maleją, co pozwala na ich powszechniejsze wykorzy-
stywanie.  

W pracy wykonano badania eksploatacyjne w których wykazano 
jakie było zużycie paliwa w przedsiębiorstwie przed wprowadzeniem 
systemu RFID i po jego wprowadzeniu. 

Zakładając średnią wartość litra paliwa 4 zł można wyliczyć jakie 
oszczędności dla przedsiębiorstwa przyniosło wprowadzenie sys-
temu SMOK. Różnica w zużyciu paliwa wyniosła 240399 litrów co 
daje oszczędność równą 961597 zł. Analizując dane w układzie zu-
życia jednostkowego to na auto oszczędności wyniosły 1969 średnio 
miesięcznie. Koszt inwestycji modernizacji stacji paliw w pełni auto-
matyczną z systemem identyfikacji RFID wyniósł 410355 zł co sta-
nowi 43% uzyskanej tylko w jednym roku oszczędności. 
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Influence of modern technology RFID  
to improve efficiency of cleaning company  

Waste generation is an integral feature of human activity 

, but their management is a big problem all developing econ-

omies. It is necessary not to cause damage to the environment 

. This necessity arises from the need to conserve resources , 

reduce the space necessary for their disposal , treatment and 

storage . The essence of the activities of companies engaged in 

the collection and disposal of waste is the realization of the 

mission ekologistyki , however, the basis for the activities of 

each company as the most effective of its activities . The effec-

tiveness of this can also improve implementation of modern 

technologies . The study attempts to assess the impact of the 

implementation of an RFID system in one of the selected cells 

and analysis of profits obtained from this implementation . 
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