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Alicja WĄSOWICZ 

LOGISTYKA W CYKLU ŻYCIA SAMOCHODÓW NA PRZYKŁADZIE FIRMY  

TOYOTA MOTOR CORPORATION. ETAP III - EKSPLOATACJA 

 

Artykuł jest trzecim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o ma-

teriały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały III etap w cyklu życia samochodów – etap eksploatacji. Opisano 

zagadnienia obsługi klienta, obsługę posprzedażową i jej informatyczne wspomaganie. Kolejne badania dotyczyć będą identy-

fikacji procesów logistycznych w trakcie wycofywania samochodów z eksploatacji, zweryfikowanych także w oparciu o firmę 

Toyota Motor Corporation.  

 

WSTĘP 

Kolejnym, po projektowaniu i produkcji, etapie w cyklu życia po-
jazdu jest eksploatacja.  

Wg normy PN-82/N-04001 eksploatacja – to zespół celowych 
działań organizacyjno-technicznych i ekonomicznych ludzi z obiek-
tem mechanicznym oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy 
nimi od chwili przejęcia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 
aż do likwidacji. Natomiast zarządzanie eksploatacją – to działanie 
obejmujące planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, 
kierowanie i kontrolowanie, skierowane na zasoby systemu eksploa-
tacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykonywane z 
zamiarem osiągnięcia racjonalnego wykorzystania obiektów me-
chanicznych i utrzymania ich w stanie zdatności funkcjonalnej [1]. 

Opierając się zatem na przytoczonej powyżej definicji można 
określić eksploatację samochodu jako zespół celowych działań 
organizacyjno-technicznych i ekonomicznych ludzi z pojazdem oraz 
relacji występujących pomiędzy nimi od chwili przejęcia samochodu 
do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego likwidacji. 

Eksploatacja samochodów realizowana jest w następujących 
etapach: 
– magazynowanie na placu składowym producenta, 
– transport od producenta do punktu sprzedaży (lub pośredni-

ków), 
– magazynowanie lub wystawienie w salonie sprzedaży, 
– oczekiwanie na użytkowanie (parkowanie u właściciela pojaz-

du), 
– użytkowanie, 
– konserwowanie, 
– oczekiwanie na obsługę lub naprawę, 
– obsługa (lub naprawa) w warsztacie samochodowym, 
– ponowne użytkowanie, 
– wycofanie z eksploatacji, 
– kasacja. 

W naukach o eksploatacji oprócz diagnostyki, niezawodności,  
użytkowania, obsługiwania i kilku innych wymienia się także logisty-
kę, która ma za zadanie efektywnie zabezpieczyć funkcjonowanie 
podstawowych procesów realizowanych w systemach działania. W 
dwóch głównych procesach eksploatacji pojazdów: użytkowaniu i 
obsłudze występują typowe operacje logistyczne takie jak np. trans-
port, magazynowanie, zaopatrzenie w części zamienne, demontaż 
samochodów wycofanych z eksploatacji a także podejmowane są 

decyzje logistyczne odnośnie wyboru przewoźnika, środka transpor-
tu, tras przejazdów, wielkości partii transportowych, bezpieczeństwa 
przewozów itp. 

Procesy obsługowe dotyczą obsługi posprzedażnej, serwiso-
wania, 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) [2]. 

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 zaawansowania pojazdu 
ma wpływ na procesy obsługowe ich tempo, koszty i jakość. Stacje 
obsługowo- naprawcze muszą zatem dysponować wysoko wykwali-
fikowaną kadrą pracowników, odpowiednimi urządzeniami diagno-
stycznymi, specjalistycznym oprzyrządowaniem i narzędziami 
warsztatowymi [3].  

Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień logistycznych 
występujących w obszarze eksploatacji samochodów, zostaną one 
w niniejszym artykule ograniczone do najważniejszych (zdaniem 
autorki) procesów. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych procesów logi-
stycznych występujących w eksploatacji samochodów na przykła-
dzie marki Toyota i nowoczesnych rozwiązań stosowanych przez tę 
firmę w swoich stacjach obsługi na całym świecie. 

1. OBSŁUGA KLIENTA W LOGISTYCE  EKSPLATACJI 
SAMOCHODÓW 

Obsługę klienta można interpretować na trzy różne sposoby 
[4]: 
– obsługa klienta jako określone działania; obsługę klienta traktuje 

się jako szczególne zadanie, które firma musi wykonać, aby za-
spokoić potrzeby klienta (np. opracowywanie zamówień i faktu-
rowanie, załatwianie zwrotów produktów  oraz reklamacji), 
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– obsługa klienta jako pomiar wykonania działań;  obsługę klienta 
rozpatruje się w kategoriach określonych mierników realizacji 
wyników działań (np. odsetek zamówień dostarczonych termi-
nowo i w całości, liczba zamówień opracowanych w przewidy-
wanym czasie), 

– obsługa klienta jako filozofia; obsługa klienta to zobowiązanie, 
za które jest odpowiedzialna cała firma; polega ono na zapew-
nieniu klientowi satysfakcji dzięki możliwie najlepszej obsłudze; 
firmy kładą nacisk na jakość i zarządzanie jakością. 
W niniejszym artykule przyjęto następującą definicję: obsługa 

klienta to proces zapewniania przewagi konkurencyjnej i tworzenia 
dodatkowych korzyści przez łańcuchy dostaw w celu maksymalizacji 
wartości całkowitej dla ostatecznego klienta [4]. 

Jakość obsługi klienta zależy między innymi od prawidłowo 
opracowanego i zarządzanego systemu logistycznego. Jednakże 
nie wszyscy producenci wyrobów i usług zdają sobie sprawę z siły 
obsługi klienta w walce z konkurencją. Standard obsługi klienta 
kreuje dodatkową wartość i ma wpływ na wizerunek firmy na rynku. 
Zjawisko obsługi klienta przebiega w trzech fazach: przed transak-
cją, w czasie transakcji i po transakcji.  

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. 

Jakość obsługi potransakcyjnej bada się znajdując odpowiedzi 
na następujące pytania [5]: 
– dostępność części zamiennych:  

– Jakimi zapasami części danego rodzaju dysponuje firma? 
– czas odpowiedzi na wezwanie:  

– Ile czasu trzeba by mechanik zjawił się na miejscu?  
– Jaki jest odsetek napraw po pierwszym wezwaniu? 

– warunki gwarancji produktu – znajomość dalszych losów pro-
duktu: 
– Czy firma ma dane na temat miejsca i przeznaczenia pro-

duktów zakupionych wcześniej?  
– Czy warunki gwarancji spełniają oczekiwania nabywców? 

– reklamacje i skargi klientów:  
– Jak szybko firma rozpatruje skargi nabywców i zwroty wa-

dliwych produktów?  
– Czy odpowiedź ma na celu zbadanie poziomu zadowolenia 

klienta z produktu? 
Formy obsługi klienta w obszarze eksploatacji samochodów zostaną 
przedstawione na przykładzie firmy Toyota Motor Corporation. 

1.1. Obsługa klienta w firmie Toyota 

W tzw. globalnej wizji Toyoty firma zobowiązuje się do szybkiej 
reakcji na sygnały dopływające z rynku zbytu (od klientów) i wyko-
rzystania tych informacji do poszukiwania nowych, satysfakcjonują-
cych rozwiązań w celu podniesienia poziomu zadowolenia klienta 
(rysunek 1). Działania te podejmowane są z poszanowaniem kultury 
danego narodu, regionu, w którym żyją klienci a także powinny 
przyczyniać się do rozwoju społecznego tych krajów. 

Jakość mająca wpływ na zadowolenie klientów kształtowana 
jest na etapie rozwoju produktu, projektowania, zaopatrzenia, pro-
dukcji, sprzedaży, serwisu posprzedażowego i innych obszarów. 
Ciągła poprawa produktu oparta jest na cyklu PDCA (Plan-Do-
Check-Act). Zaplanuj (ang. Plan) to zaplanowanie lepszego sposo-
bu działania, lepszej metody. Wykonaj, zrób (ang. Do) to zrealizo-
wanie planu na próbę. Sprawdź (ang. Check) – zbadanie, czy rze-

czywiście nowy sposób działania daje lepsze rezultaty. Popraw 
(ang. Act) – jeśli rezultaty są lepsze, należy uznać nowy sposób 
działania za normę (obowiązującą procedurę), określić standardy 
działania i kontrolować jego stosowanie. 

 
Rys. 1. Zdefiniowanie  jakości wg Toyota Motor Corporation.              
Źródło: Opracowanie na podstawie [6]. 
 

Badania opinii klientów firmy Toyota o samochodach tej marki 
przeprowadzane są także z wykorzystaniem usług telefonicznych 
oraz zautomatyzowany system odpowiedzi. Informacje te pozwalają 
ukierunkować działania w celu poprawy funkcjonowania Toyota 
Motor Corporation (zasada Customer First - klient na pierwszym 
miejscu). Wyniki takich badań przedstawione są na rysunku 2. 
 

a) 

 
b) 

 
Rys.2. Liczba i treść odebranych telefonów przez Centrum Pomocy 
Klienta i biuro informacyjne w roku 2014. Źródło: Opracowanie na 
podstawie [6]. 
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Ciągłe usprawnienia wprowadzane przez pracowników firmy 
Toyota zgodnie z filozofią Kaizen (ciągłego doskonalenia) skierowa-
ne były także na poszukiwanie optymalnych rozwiązań zwiększają-
cych zarówno zadowolenie klienta jak i jego bezpieczeństwo oraz 
maksymalną ochronę środowiska naturalnego. W działaniach tych 
wykorzystywane są opinie klientów zebrane od dilerów i Centrum 
Pomocy Klienta (Customer Assistance Center, rysunek 3). 

O tym jaką wagę przywiązuje się do obsługi klienta w firmie 
Toyota może świadczyć fakt przyznawania gwiazdkowych not salo-
nom samochodowym. W roku 2016 najwyższą pięciogwiazdkową 
notę w europejskim audycie Lexus Experience otrzymał salon Lexus 
Warszawa-Wola [7].  

Aby otrzymać takie wyróżnienie salony, w swoim działaniu, ba-
zują na wartościach Omotenashi, czyli przewidywaniu oczekiwań, 
dbałości o szczegóły, okazywaniu wdzięczności. Składają się one z 
następujących działań [7]: 
– stawianie klienta na pierwszym miejscu, 
– zauważanie nazwanych i nienazwanych potrzeb klienta, 
– troska o najmniejsze szczegóły, 
– profesjonalne działanie, 
– uczciwość i spójność w tym co się myśli, mówi i robi, 
– zaangażowanie i wzięcie odpowiedzialności za działania, 
– budowanie silnych relacji z klientem, 
– wyrażanie wdzięczności, 
– wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów (sprawna,  

elastyczna i pełna szacunku dla czasu klientów reakcja) 
– zauważanie szczegółów i dążenie do doskonałej obsługi, 
– indywidualne podejście do klienta, miła atmosfera podczas  

  kontaktu z pracownikiem firmy.  

2. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA W FIRMIE TOYOTA 

Zadowolenie klienta jest jednym z priorytetów funkcjonowania 
firmy Toyota, a obsługa posprzedażowa pozwala osiągnąć sukces 
na konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym. Narzędziem, które 
umożliwia ciągłą poprawę funkcjonujących autoryzowanych salonów 
sprzedaży samochodów w tym zakresie jest program Toyota  
Service Management (TSM). 

Przedstawiciele handlowi, którzy spełniają wszystkie podsta-
wowe wymogi jakościowe związane ze sprzedażą samochodów 
marki Toyota mogą prowadzić także autoryzowany serwis korzysta-
jąc z programu TSM. Okazuje się bowiem, że działania mające 
wpływ na zadowolenie klienta nie kończą się w momencie sprzeda-
ży samochodu. Wkraczają one w obszar eksploatacji a przede 

wszystkim obsługi pojazdu. Zatem przeglądy i naprawy pojazdów 
już używanych mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje klientów o 
ponownym zakupie samochodów tej marki oraz na kształtowanie się 
opinii o firmie. 

Samochody Toyota Motor Corporation utrzymują się wysoko w 
rankingu popularności. Ma na to wpływ kilka czynników takich jak: 
– mała utrata wartości, związana ściśle z bezawaryjnością tych 

samochodów, 
– oszczędne silniki (zgodnie z filozofią Toyota Optimal Drive), 
– ekologia (technologia hybrydowa), 
– jakość obsługi klienta, 
– bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, 
– atrakcyjne finansowanie, 
– programy dla klientów biznesowych. 

Usługa posprzedażowa obejmuje szereg działań serwisowych, 
takich jak, np.: 
– naprawy gwarancyjne (rysunek 4), 
– naprawy pogwarancyjne, 
– diagnostyka, 
– konserwacja, 
– doradztwo techniczne, 
– inne czynności związane z utrzymaniem pojazdów w pełnej 

sprawności technicznej. 
 

 
Rys.4. Oferta gwarancyjna Firmy Toyota Motor Corporation [8]. 
 

Ujednolicone standardy obsługi posprzedażowej powodują, że 
czynności obsługowe wykonywane są na jak najwyższym poziomie. 
Specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje dzięki systematycznym 
szkoleniom w ośrodkach szkoleniowych firmy Toyota gdzie, po 
uzyskaniu wiedzy z zakresu innowacji, zmian konstrukcyjnych oraz 
procedur obsługowo-naprawczych, inżynierowie i technicy serwiso-
wi otrzymują odpowiednie certyfikaty. 

Usługi serwisowe oferowane przez dilerów samochodowych 
marki Toyota składają się z takich czynności jak, np.[7]: 

 
Rys. 3. System wspomagający wdrażanie działań wykorzystujących informacje zwrotne pochodzące od klienta. Źródło: Opracowanie na 
podstawie [6]. 
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– kompleksowego czyszczenia pojazdów, 
– napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 
– napraw blacharsko-lakierniczych, 
– obsługi układów klimatyzacji, 
– odbioru i dostarczenia samochodu po wykonaniu usługi serwi-

sowej, 
– okresowych przeglądów pojazdów, 
– udostępniania samochodu zastępczego na czas naprawy, 
– serwisu i przechowywania ogumienia, 
– sprzedaży oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. 

2.1. Informatyczne wspomaganie obsługi posprzedażowej 

Systemy informatyczne znacznie usprawniają diagnozowanie 
samochodów. Przykładem może być firma Toyota Motor Europe 
(TME), która nadzoruje około 3 000 punktów dilerskich, w Polsce 
jest ich 64 (rysunek 5). 

 
Rys.5. Salony samochodowe marki Toyota w Polsce [9] 
 

W roku 2012 firma zdecydowała o wymianie odrębnych narzę-
dzi do diagnozowania samochodów na 3 500 komputerów PC wy-
posażonych w najnowsze oprogramowanie [10]. Mechanicy po 
podłączeniu komputera do modułu z informacjami o pojeździe i 
pracy silnika, pobierają najważniejsze informacje serwisowe.  

System ten znacznie skrócił czas diagnozowania naprawy sa-
mochodu. Jednak dużym wyzwaniem okazało się sprawdzenie 
otrzymania i zainstalowania najnowszej aktualizacji oprogramowa-
nia wraz z oprogramowaniem antywirusowym. Wzrosły także koszty 
zatrudnienia pracowników IT (ang. information technology – techno-
logia informacyjna), liczne podróże pracowników firm marketingo-
wych i handlowych Toyoty oraz wynajem firmy zewnętrznej, która 
świadczyła usługi IT. 

Pojawiające się problemy rozwiązano wprowadzając usługę do 
zarządzania urządzeniami klienckimi z poziomu chmury (chmura, 
czyli dysk internetowy, który umożliwia dostęp do plików z dowolne-
go miejsca [11]) – usługę Microsoft Intune, i zdalnie wykonywać 
zadania administracyjne na urządzeniach klienckich (np. dystrybu-
cja i aktualizacja oprogramowania). Obniżono znacznie koszty 
związane z opłatą za przepustowość łącza lub zakup i utrzymanie 
serwerów. Systemem zarządza kilku informatyków. 

Spójność oprogramowania u wszystkich dilerów powoduje, że 
klienci zostaną obsłużeni w ten sam sposób u każdego dilera. Sys-
tem Microsoft Intune może także zabezpieczać urządzenia klienckie 
oraz umożliwia przeprowadzanie regularnych skanowań antywiru-
sowych. Zatem każdy komputer u wszystkich dilerów ma aktualną 
ochronę antywirusową i jest zgodny z polityką firmy Toyota. 

Korzyści z zastosowania usługi Microsoft Intune są następują-
ce [10]:  
– obniżenie kosztów nabycia infrastruktury, 
– centralne zarządzanie instalacjami i aktualizacjami oprogramo-

wania, 
– zapewnienie aktualnej ochrony na urządzeniach licenckich, 
– poprawa jakości i ujednolicenie obsługi klientów, 
– zmniejszenie kosztów operacyjnych. 

2.2. Serwis samochodu po gwarancji 

Firma umożliwia klientom dokonanie własnej kalkulacji kosztów 
serwisowania samochodu, który nie jest już na gwarancji. Kalkulator 
ten, umieszczony na stronie internetowej Toyoty [12], wymaga 
wypełnienia niezbędnych informacji o pojeździe. 

Pierwszym krokiem jest wybranie modelu i wersji samochodu z 
wymienionych na stronie. Są  to modele: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, 
Corolla Verso, Avensis, RAV 4,Prius, Hilux, Land Cruiser. Następ-
nym jest wybór dilera (województwo, ostatnio wybrany diler i jego 
lokalizacja na mapie). Trzeci krok posiada dwa elementy: kontrolę 
samochodu w autoryzowanym serwisie oraz możliwość wyboru 
promocyjnej wymiany oleju silnikowego z filtrem lub jeden z pakie-
tów obsługi serwisowej (POS) obejmujących kontrolę techniczną 
auta połączoną z wymianą oleju silnikowego i filtra oleju (z zastoso-
waniem oryginalnych materiałów Toyoty). Można sprawdzić zakres i 
wybrać rodzaj oleju w określonym pakiecie usług (Standard, Mini, 
Komfort oraz Promocyjna wymiana oleju). Po wyborze usługi do 
kalkulacji, np. dezynfekcja klimatyzacji, wymiana filtru powietrza, 
pomiar geometrii układu jezdnego z regulacjami, podanej wraz  z 
cenami usług, w podsumowaniu wyboru poznaje się koszty ewentu-
alnych czynności serwisowych razem z materiałami. 

Oryginalne części zamienne do samochodów marki Toyota są 
łatwo dostępne ze względu na dobrze zorganizowany system dys-
trybucji sprzedaży. Można je kupić także on line na stronie interne-
towej sklepu firmy Toyota. Sieć Autoryzowanych Dilerów Toyoty 
najpopularniejsze części (takie jak: filtry klimatyzacji, klocki i tarcze 
hamulcowe, oryginalne oleje Toyota, akumulatory, preparaty do 
czyszczenia układu paliwowego) oferuje „od ręki”, zaś pozostałe 
pozycje będą dostępne w ciągu 24 godzin (do 98% zamówień) [13]. 

PODSUMOWANIE 

Identyfikacja procesów logistycznych w eksploatacji samocho-
dów nie jest zadaniem łatwym. Nie występują tu bowiem wyodręb-
nione, typowe procesy transportu, magazynowania, sterowania 
zapasami, itp. Nie znaczy to jednak, że w eksploatacji samochodów 
nie ma logistyki. Działania tego rodzaju odnaleźć można w obsłudze 
posprzedażowej, usługach serwisowych i innych. Wymagają one 
dokładnego przyjrzenia się przepływom materiałów i informacji, 
które wspomagają proces prawidłowej eksploatacji pojazdu. 

Procesy logistyczne w tym przypadku mają za zadanie w mak-
symalny sposób zapewnić komfortowe i bezpieczne użytkowanie 
samochodu, a ewentualne naprawy generujące straty czasu i koszty 
ponoszone przez klienta muszą być przeprowadzane sprawnie i 
efektywnie. Zadowolenie klienta i jego opinie mogą przyczynić się 
do odniesienia sukcesu na bardzo konkurencyjnym rynku motoryza-
cyjnym. 

Dlatego też wiele firm, a w sposób perfekcyjny robi to Toyota 
Motor Corporation, z uwagą wsłuchuje się w opinie klientów o swo-
ich pojazdach i na bieżąco stara się reagować na wszelkiego rodza-
ju sugestie dotyczące użytkowania i obsługi wybranego przez nich 
samochodu. Jednym z elementów okazuje się także bardzo dobrze 
zorganizowana logistyka w obszarze eksploatacji. 
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Efektem tych działań, nie tylko związanych z projektowaniem i 
produkcją ale także eksploatacją i zagospodarowaniem samocho-
dów wycofanych z eksploatacji jest zajmowanie od kilku lat pierw-
szego miejsca w rankingu najcenniejszych światowych marek moto-
ryzacyjnych przez firmę Toyota Motor Corporation. 
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Logistics in life cycle of cars on the example of Toyota Motor 
Corporation. Stage III – operating           

This article is the third of the series dedicated to the lo-

gistics in life cycle of cars, based on the  materials from 

Toyota Motor Corporation. The research has covered a next 

stage in life cycle of cars – stage of operation. Issues of the 

customer service, the after-sales service and its IT assistance 

were described. Further research will include processes of 

cars’ withdrawal from exploitation, which will be also veri-

fied by basing on Toyota Motor Corporation.  
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