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Alicja WĄSOWICZ 

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH  

W CYKLU ŻYCIA SAMOCHODÓW 

 

W artykule przedstawiono próbę przyporządkowania określonych działań logistycznych do odpowiednich faz występują-

cych w cyklu życia samochodów. Analizą objęto fazę produkcji, fazę eksploatacji  oraz wycofania z eksploatacji. Opisano trud-

ności związane z łącznym rozpatrywaniem procesów logistycznych w cyklu życia samochodów.  

 

WSTĘP 

Analiza cyklu życia produktu może być prowadzona pod róż-
nym kątem. Pierwsze ujęcie to cykl życia produktu jako element 
teorii marketingu, określany w odniesieniu do relacji produktu z 
rynkiem (inaczej rynkowy cykl życia produktu) i oznacza okres, w 
którym produkt jest dostępny na rynku. W tej koncepcji cyklu życia 
produktu wyróżnić można następujące fazy: wprowadzenia produktu 
na rynek, wzrostu, dojrzałości i schyłkową. Poszczególne fazy 
różnią się wielkością osiąganego przychodu ze sprzedaży oraz 
zysku, a znajomość położenia danego produktu w cyklu życia, 
pozwala na odpowiednie zaplanowanie przyszłych działań przed-
siębiorstwa w zakresie rozwoju produktu, inwestycji, itp.  

Cykl życia produktu może być także przedstawiany jako analiza 
i ocena życia produktu zgodnie z normami serii ISO 14040 do ISO 
14049. W tym przypadku ocena cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle 
Assessment) występuje jako jedna z technik służących do szaco-
wania potencjalnych oddziaływań produktu na środowisko. Dla 
każdego analizowanego produktu określa się ilościowo materiały  
i energię zużywaną podczas produkcji, eksploatacji i recyklingu. Za 
pomocą techniki LCA można badać wpływ na środowisko w całym 
okresie życia wyrobu, począwszy od pozyskiwania surowców, przez 

produkcję, użytkowanie aż do likwidacji [1]. Etapy tej oceny są 
następujące: 
1) określenie celu i zakresu oceny cyklu życia, 
2) analiza zbioru danych, 
3) dokonanie oceny wpływu na środowisko, 
4) interpretacja wyników. 

Problem powstania (wyprodukowania), funkcjonowania i znik-
nięcia produktu z rynku, zwłaszcza jeśli dotyczy to obiektu technicz-
nego, można również opisać zgodnie z jego fazami stanu, tzn. fazą 
koncepcji i projektowania, produkcji, eksploatacji oraz kasacji (wyco-
fania z eksploatacji).  

Produktami objętymi analizą w niniejszym artykule są pojazdy 
samochodowe. Szczególną uwagę zwrócono tu na samochody 
osobowe ze względu na ich dużą przewagę liczebną nad innymi 
rodzajami pojazdów (tabela 1). Branża samochodowa ciągle odno-
towuje rekordowe wyniki produkcji i sprzedaży. Działające w Polsce 
fabryki oferują odbiorcom każdy samochód jaki życzy sobie klient,  
i który one mogą zmontować. Producenci komponentów mają coraz 
większe przychody dostarczając, podobnie jak producenci finalni, 
wyroby klientom w kraju i za granicą. Rośnie także eksport przemy-
słu motoryzacyjnego oraz sprzedaż samochodów na rynku polskim. 
Utrzymuje się wysoki popyt zarówno na modele osobowe, dostaw-

cze jak i ciężarowe. Producenci spodziewają się w 2017 roku 
sprzedaży pół mln aut osobowych [3].  

 
Tab. 1. Stan parku pojazdów samochodowych zarejestrowanych  

w Polsce w roku 2016 [2] 
Rodzaj pojazdów Liczba pojazdów [tys.szt.] 

Samochody osobowe 21 675 

Samochody ciężarowe   3 541 

Ciągniki rolnicze   1 732 

Autobusy      113 

Pojazdy samochodowe ogółem 28 601 

 
Branża samochodowa jest drugą pod względem wielkości 

przychodów po przemyśle spożywczym. Pod względem wielkości 
nakładów prześcignęła nawet producentów artykułów spożywczych, 
inwestując w 2016 roku 7,3 mld zł. Zatrudnienie bezpośrednie  
w branży motoryzacyjnej wyniosło w 2000 roku 97 tysięcy osób, co 
stanowiło 0,6 procent  łącznego zatrudnienia w gospodarce naro-
dowej i odpowiadało jedenastemu miejscu na liście wszystkich 
branż. W 2016 roku zatrudnienie doszło do 180 tysięcy i branża 
zajmuje trzecie miejsce po przemyśle spożywczym oraz produkcji 
wyrobów z metalu [3]. Przewiduje się, że dalszy rozwój  sektora 
motoryzacyjnego zależeć będzie przede wszystkim od inwestycji 
dostawców części i komponentów samochodowych. W tym obsza-
rze gospodarki kraju znaczenie procesów logistycznych będzie 
także wzrastać. 

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza procesów logistycz-
nych w cyklu życia samochodów według faz stanu obiektu technicz-
nego. Różnorodne aspekty logistyki przedstawione zostaną zgodnie 
z tym podziałem. Identyfikacja tych procesów i ich wzajemnych 
zależności może przyczynić się do usprawnienia obiegu materialne-
go w cyklu życia produktu, a także ograniczenia zużycia surowców 
przez ponowne wykorzystanie odzyskanych  materiałów. Są to więc 
zatem zarówno problemy ekologiczne jak i ekonomiczne.  

1. PROCESY LOGISTYCZNE W CYKLU ŻYCIA  
SAMOCHODÓW 

Polska jest jednym z największych producentów samochodów, 
części i podzespołów motoryzacyjnych w Europie Środkowej  
i Wschodniej. Wartość produkcji samochodów, zatrudnienie, nakła-
dy inwestycyjne i udział w eksporcie są znaczące dla polskiej go-
spodarki. Ze względu jednak na silną konkurencję panującą na 
rynku motoryzacyjnym wciąż poszukuje się możliwości zmniejszenia 
kosztów zarówno w obszarze zatrudnienia, logistyki czy zastosowa-
nia nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnych. Działania 
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te spowodowane są między innymi koniecznością obniżenia kosz-
tów transportu i eksploatacji samochodów. 

Wielkość rynku motoryzacyjnego przedstawić można odnosząc 
go do odpowiednich faz stanu pojazdu samochodowego, co od-
zwierciedla także rangę i znaczenie tej gałęzi przemysłu dla całej 
gospodarki i różnych jej działów.  

Sytuacja rynku motoryzacyjnego w Polsce w roku 2016 w 
oparciu o cykl życia produktu została przedstawiona na rysunku 1. 

 

 
Rys.1. Liczba samochodów osobowych w Polsce w roku 2016 wg 
cyklu życia samochodu. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[3] 
 

Na rysunku 1 uwzględniono projektowanie, ponieważ pełni ono 
istotną rolę w analizie procesów logistycznych także w pozostałych 
fazach. Okazuje się bowiem, że już na etapie projektowania planuje 
się i projektuje przyszłe działania logistyczne wspomagające proce-
sy produkcji, eksploatacji i wycofania z eksploatacji. Projektowanie 
produktu polega na określaniu jego cech funkcjonalnych. Działania 
podejmowane w tej fazie stanu maszyny (projektowanie konstrukcji, 
technologii, organizacji produkcji) mają wpływ na procesy logistycz-
ne, które realizowane są na wyżej wymienionych etapach. W trakcie 
projektowania wyrobu (np. samochodu) określane są nie tylko jego 
cechy funkcjonalne ale także sposób wykonania i, w zależności od 
stopnia złożoności procesów produkcyjnych, określony zostaje 
stopień skomplikowania procesów logistycznych. 

Wpływ projektowania na logistykę produkcji (a także na  pozo-
stałe etapy cyklu życia samochodu) zaprezentowane w tym artykule 
to spojrzenie z innej strony niż tradycyjnie ujmowane zagadnienia 
logistyki produkcji obejmujące: magazynowanie, sterowanie zapa-
sami, dobór środków transportu wewnętrznego, itd. To ujęcie za-
gadnień projektowych warunkujących przyszłe procesy logistyczne 
pokazuje, że już na etapie doboru konstrukcji, złożoności wyrobu, 
unifikacji części, doboru materiałów, technologii wykonania, stano-
wisk i oprzyrządowania a także możliwości wykorzystania systemów 
komputerowych określa się także zakres działań w obszarze logi-
styki produkcji. 

Zadania logistyczne, które muszą zostać zrealizowane na eta-
pie produkcji, to: 
– minimalizacja kosztów wytwarzania wyrobów (łącznie z koszta-

mi logistycznymi, bez marnotrawstwa materiału, eliminując braki 
produkcyjne), 

– sprawne i efektywne przepływy materialne i informacyjne (bez 
zbędnych przestojów maszyn i pracowników, czytelna i zrozu-
miała dokumentacja technologiczna), 

– zadowolenie klienta, nie tylko tego końcowego, który będzie 
użytkował wyrób (samochód) ale także klienta wewnętrznego 
występującego na kolejnych etapach procesu produkcyjnego 
(część, zespół, wyrób gotowy dostarczany do następnej komórki 
produkcyjnej we właściwym czasie, ilości i jakości). Realizację 
tych zadań znacznie może ułatwić właściwe zaprojektowanie 
procesu produkcji wyrobu. 

Oprócz etapu produkcji, procesy logistyczne można zidentyfi-
kować także na pozostałych etapach cyklu życia samochodu (rysu-
nek 2). W całym cyklu życia samochodów wymienić można logisty-
kę zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, eksploatacji, części zamien-
nych, serwisu, utylizacji, ekologistykę, logistykę zwrotną. 

 

 
 
                   przepływy materialne 
                   przepływ informacji 
 
Rys.2. Logistyka w cyklu życia samochodu. Źródło: opracowanie 
własne. 
 

Jednak procesy logistyczne realizowane w trakcie produkcji 
samochodów to najbardziej rozpoznany obszar z zakresu logistyki. 
W literaturze przedstawia się logistykę w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym w sposób systemowy, dzieląc na logistykę zaopatrzenia, 
produkcji i dystrybucji produktów. Podsystemy te, zależne od siebie, 
są traktowane łącznie, tworząc łańcuchy dostaw współpracujących 
firm. 

Logistyka zaopatrzenia to między innymi wybór odpowiednich 
rynków zaopatrzenia, kształtowanie współpracy z dostawcami,  
w tym negocjacje cen surowców, materiałów, części, podzespołów  
i zespołów, transport i gospodarka zapasami. 

Logistyka produkcji związana jest ściśle ze sterowaniem pro-
dukcją, gospodarką materiałową, transportem wewnętrznym i ma-
gazynowaniem w firmie. Znaczący wpływ na koszty i długość cyklu 
produkcyjnego wytwarzanych wyrobów mają podejmowane tu decy-
zje logistyczne odnośnie ustawienia stanowisk, automatyzacji pro-
dukcji, długości dróg transportowych, wielkości zapasów materiało-
wych, produkcji w toku i wyrobów gotowych, czy zastosowania np. 
systemu Just in time lub filozofii zarządzania Kaizen. 

Logistyka dystrybucji jest szczególnie ważna z punktu widzenia 
zadowolenia klienta, ponieważ dystrybutorzy mają bezpośredni 
kontakt z odbiorcą produktów i także kształtują wizerunek firmy 
starając się spełnić jak najlepiej jego wymagania. W tym obszarze 
działalności firmy, oprócz aspektów obsługi klienta, istotne są rów-
nież dostawy produktów na czas, transport i utrzymanie zapasów 
wyrobów gotowych, działania marketingowe, itp. 

W fazie eksploatacji samochodów występują procesy związane 
z ich użytkowaniem i obsługiwaniem. Samochody służą do przewo-
zu towarów i osób i podejmowane są tu decyzje odnośnie wyboru 
przewoźnika, środka transportu, tras przejazdów, wielkości partii 
transportowych, bezpieczeństwa przewozów i inne. Wymienione 
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wyżej decyzje głównie dotyczą samochodów ciężarowych i autobu-
sów. 

Jeśli zaś chodzi o obszar obsługiwania samochodów są to 
aspekty obsługi posprzedażowej, serwisowania, zaopatrzenia  
w części zamienne i materiały eksploatacyjne itp. Szczególnie 
ważne jest zabezpieczenie szybkich dostaw części zamiennych 
niezbędnych do naprawy uszkodzonych pojazdów a z tym związana 
jest także produkcja tych części oraz ich dystrybucja (np. problemy 
lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu części zamiennych 
jak najbliżej rynku zbytu). 

Trudność w zabezpieczeniu odpowiedniej liczby części za-
miennych stanowi nieznany termin wystąpienia potrzeby wymiany 
zużytej części na nową i jednocześnie konieczność szybkiej i nie-
zawodniej obsługi technicznej, konserwacji i naprawy pojazdów ze 
względu na duże koszty przestojów. Dostawcy muszą dostosować 
się do wymagań odbiorcy dotyczących terminu dostawy, niezawod-
ności dostaw, poziomu zaopatrzenia, elastyczności dostaw ponie-
waż zamówienia na części zamienne są szczególnie pilne. 

Coraz wyższy stopień złożoności i technicznego zaawansowa-
nia pojazdów samochodowych ma także wpływ na procesy obsłu-
gowe, ich tempo, koszty i jakość. Stacje obsługowo-naprawcze 
muszą zatem dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą pracow-
ników, odpowiednimi urządzeniami diagnostycznymi, specjalistycz-
nym oprzyrządowaniem i narzędziami warsztatowymi.  

Z punktu widzenia logistyki w eksploatacji samochodów istotna 
jest faza potransakcyjna, która obejmuje aspekty napraw, reklama-
cji, zwrotów, skarg, błędów w fakturach i rachunkach, dostępności 
części zamiennych. Działania podejmowane przez firmy po zawar-
ciu transakcji (sprzedaży produktu) mają na celu m.in. wspomaga-
nie użytkownika w trakcie stosowania produktu i obejmują warunki 
gwarancji, serwis, procedury składania reklamacji oraz wymianę 
produktu. 

Kolejny etap w cyklu życia samochodów - wycofywanie pojaz-
dów z eksploatacji, jest chyba najtrudniejszy do identyfikacji pod 
kątem logistycznym ze względu na niepewność dostaw starych 
samochodów do stacji demontażu, różny stan techniczny pojazdów, 
dużą pracochłonność procesu demontażu oraz aspekty prawne, 
ekologiczne i finansowania tych działań. Trudność łącznego rozpa-
trywania procesów logistycznych w cyklu życia samochodu polega 
na różnicach w przepływach materialnych i informacyjnych związa-
nych z nowym pojazdem i tym wycofanym z eksploatacji. 

O ile łatwo jest zaplanować i przewidzieć funkcjonowanie logi-
styki w trakcie produkcji i eksploatacji samochodów to dosyć trudne 
są te działania w zakresie wycofywania samochodów z eksploatacji. 
Początkiem problemów w tej dziedzinie staje się między innymi wiek 
używanych samochodów osobowych sprowadzanych do Polski  
w ostatnich latach (tabela 2). 

 
Tab. 2. Struktura wiekowa importu/rejestracji sprowadzanych uży-

wanych samochodów osobowych w % [3]. 
Rok Powyżej 10lat Od 4 do 10 lat Do 4 lat 

2009 41,5 46,7 11,8 

2010 43,0 45,9 11,1 

2011 46,7 43,5 9,8 

2012 46,3 45,6 8,1 

2013 48,3 43,9 7,7 

2014 50,8 41,5 7,7 

2015 52,8 39,1 8,0 

2016 53,9 37,2 8,9 

 
Średni wiek samochodu w 2016 roku  wynosił 13,6 roku.  Sta-

rzejący się od wielu lat park samochodowy zasilany jest głownie 
przez import, w którym przeważają auta ponad 10 letnie. Konse-
kwencje utrzymywania starego parku samochodów są ponoszone 

nie tylko przez właścicieli samochodów (często w postaci wyższych 
rachunków za naprawy), ale i społeczeństwo. Stare samochody są 
mniej bezpieczne i nieekologiczne – rozregulowane silniki emitują 
znacznie więcej trujących spalin niż nowe modele [3]. 

W 2016 roku struktura wiekowa pojazdów samochodowych 
kształtowała się jak na rysunku 3.  

 

 
Rys. 3. Struktura wiekowa pojazdów samochodowych eksploato-
wanych w Polsce na koniec 2016 roku [3] 

 
Okazuje się, że 76,8% pojazdów samochodowych w Polsce  

w roku 2016 miało ponad 10 lat. Ponieważ średni wiek wycofywania 
samochodu z eksploatacji w naszym kraju wynosi około 16 lat moż-
na spodziewać się wkrótce problemów z ich powtórnym zagospoda-
rowaniem. Mimo, że rośnie sprzedaż nowych aut osobowych, wzra-
sta także jednak liczba starych samochodów. 

Na podstawie rysunku 3 można także stwierdzić, że w 2016 ro-
ku było więcej pojazdów mających ponad 20 lat ( 33,7%) niż tych, 
które mają mniej niż 10 lat (23,2%). Park samochodowy w Polsce 
starzeje się. Sprowadzanie starych samochodów z zagranicy mają-
cych ponad 10 lat (w 2016 r. było to ok. 54% wszystkich importowa-
nych pojazdów) wywołuje niekorzystne skutki związane z ich póź-
niejszym zagospodarowaniem. 

System zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploata-
cji nie funkcjonuje prawidłowo. Sankcje za porzucenie wraków 
samochodów w lasach czy na parkingach są niewystarczające. 
Głównym problemem są nielegalne stacje demontażu (tzw. szara 
strefa). Liczba pojazdów wyrejestrowanych każdego roku jest zbyt 
mała jak na tak liczny i stary park samochodowy. Dlatego też, po-
nieważ procesy logistyczne w obszarze produkcji i eksploatacji (a 
zwłaszcza wykorzystania środków transportu w logistyce) są dosyć 
dobrze opisane w literaturze, np. logistyka zaopatrzenia, produkcji, 
dystrybucji, magazynowania, transportu, itd., należy większą wagę 
przykładać  do tzw. logistyki zwrotnej. Spotyka się także określenia 
logistyki odwrotnej, utylizacji, odpadów, odzysku, powtórnego zago-
spodarowania odpadów, ekologistyki. Należy zatem poszukiwać 
sposobów nie tylko nowego wykorzystania materiałów ale także 
usprawnienia przepływów tych materiałów z powrotem do procesu 
produkcyjnego samochodów lub innych produktów.  

Do logistyki w procesie recyklingu samochodów zaliczyć moż-
na procesy transportu i składowania związane z pozyskiwaniem 
samochodów wycofanych z eksploatacji i przekazywaniem ich do 
stacji demontażu, procesy dystrybucji zespołów, części i materiałów 
odzyskanych z demontowanych pojazdów, przekazywanie wraków 
do strzępiarek i dystrybucję odpadów do dalszej utylizacji lub skła-
dowania (rysunek 4). Zadaniem logistyki w tym wypadku jest koor-
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dynacja przepływu materiałów i informacji oraz minimalizacja kosz-
tów tego przepływu między wszystkimi firmami współpracującymi  
w sieci recyklingu. 

 

 
Rys.4. Przepływy materialne w trakcie wycofywania samochodów z 
eksploatacji. Źródło: opracowanie własne 

 
Dokładniejsze badania z zakresu powtórnego zagospodarowa-

nia odpadów samochodowych umożliwi prawne uporządkowanie 
procesów wycofywania samochodów z eksploatacji (między innymi 
przez wyeliminowanie nielegalnych stacji demontażu pojazdów, tzw. 
„szarej strefy”), które do tej pory nie funkcjonują prawidłowo. 

PODSUMOWANIE 

Identyfikacja procesów logistycznych w cyklu życia samocho-
dów jest trudna ale możliwa. Intensywność, pracochłonność i zasięg 
tych działań jest różny na każdym z etapów. Jednak pomimo trud-
ności w łącznym rozpatrywaniu procesów logistycznych należy 
podejmować próby ogólnej analizy przepływów materialnych i in-
formacyjnych. Ma to znaczenie dla śledzenia obiegu i wykorzystania 
materiałów w gospodarce krajowej i światowej, także pod względem 
ekonomicznym, ekologicznym, technicznym oraz prawnym. 

Wg prognoz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 
dalszy rozwój polskiej motoryzacji zależeć będzie głównie od firm 
produkujących i dostarczających części i komponenty samochodo-
we, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia logistyki części 
zamiennych. Uporządkowanie zaś procesów wycofywania samo-
chodów z eksploatacji (między innymi przez wyeliminowanie niele-
galnych stacji demontażu pojazdów, tzw. „szarej strefy”) umożliwi 
bardziej dokładne badania z zakresu powtórnego zagospodarowa-
nia odpadów samochodowych. Także znajomość logistycznych 
metod wspomagających decyzje na każdym etapie cyklu życia 
samochodów może się przyczynić do znacznego usprawnienia 
przepływów materialnych i informacyjnych w motoryzacji. 

W podsumowaniu można również stwierdzić, że procesy logi-
styczne występują na każdym etapie cyklu życia samochodu albo  
w postaci planu (projektowanie) albo realizacji (pozostałe etapy). 

Przepływy materialne i informacyjne są działaniami spajającymi 
wszystkie fazy i pozwalającymi tworzyć coraz lepsze produkty 
wprowadzając nowe rozwiązania konstrukcyjne,  nowe technologie 
wykonania oraz nowe rozwiązania organizacyjne.  

Już w fazie projektowania planuje się wielkość produkcji części 
zamiennych danego rodzaju, zabezpieczając tym samym prawidło-
wą eksploatację samochodu. W trakcie wymian części w działa-
niach obsługowych, niezbędnych w procesie eksploatacji, zużyte 
części mogą być poddane regeneracji lub po przetworzeniu ponow-
nie wykorzystane do produkcji samochodów jako surowiec wtórny. 

Wycofując samochody z eksploatacji i demontując części lub 
zespoły przed zniszczeniem w młynach przemysłowych (strzępiar-
kach) odzyskuje się także te elementy, które mogą być jeszcze raz 
wykorzystane do napraw innych pojazdów (recykling produktowy 
bezpośredni lub regeneracja) albo przeznaczone do recyklingu 
materiałowego. Porównując sprawność przepływów materiałowych i 
informacyjnych na wszystkich etapach cyklu życia samochodu, 
okazuje się, że najmniej zsynchronizowane i bardzo kosztowne są 
przepływy w fazie wycofywania samochodu z eksploatacji. Konse-
kwencją nieprawidłowego działania systemu zagospodarowania 
zużytych pojazdów jest istnienie nielegalnych stacji demontażu (tzw. 
„szarej strefy”) lub porzucanie wraków samochodów w lasach czy 
na parkingach. 

Łączne rozpatrywanie procesów logistycznych w cyklu życia 
pojazdu jest bardzo skomplikowane, jednakże daje ogólny obraz 
przepływów materialnych i informacyjnych w tej gałęzi gospodarki 
oraz wskazuje najsłabsze ogniwo tego rodzaju łańcucha logistycz-
nego. 
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Identification and analysis of logistic processes  
in life cycle of cars 

In this article is shown an attempt to assign different ar-

eas of logistical activities to adequate phases occurring in 

cars’ life cycle. The analysis includes production phase, 

using phase and withdrawal from using phase. There is also 

a description of various difficulties affiliated with simultane-

ous considering logistical operations in cars’ life cycle. 

 
Autor: 

Dr inż.  Alicja Wąsowicz – Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploa-
tacji Pojazdów i Maszyn, e-mail: a.wasowicz@uthrad.pl  

 


