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ANALIZA MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZOWANIA KOSZTÓW  

EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH 

 

Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie 

rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają 

bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transportowej. Dlatego istotnym jest poszukiwanie możliwości op-

tymalizowania tych kosztów, badania ich struktury oraz prowadzenie analizy porównawczej w celu jak najlepszego doboru po-

jazdów w eksploatowanej flocie środków transportu, użytych części i materiałów oraz czynności obsługowych. Takie możliwości 

oferują obecne współczesne narzędzia informatyczne służące nie tylko do kalkulacji kosztów napraw, ale mogące jednocześnie 

pracować w tak zwanym trybie serwisowym. W artykule podjęto więc problem optymalizowania kosztów eksploatacji samochodu 

dostawczego przy użyciu technologii informatycznych na przykładzie studium przypadku z wykorzystaniem systemu Audatex. 

 

WSTĘP 

W 2013 na terenie Polski zarejestrowanych było 3 240 000 sa-
mochodów dostawczych i ciągników drogowych. To oznacza, że park 
ww. pojazdów zwiększył się ogółem o 1,5 %. Najliczniejszą grupą w 
segmencie ciężarówek (liczone razem z samochodami dostawczymi) 
były samochody o ładowności do 999 kg (1 615 670 sztuk). Następną 
grupę stanowiły pojazdy o ładowności od 1000 kg do 1499 kg 
(718 740 sztuk). W dalszej kolejności znalazły się ciągniki siodłowe 
(280 420 sztuk) oraz pozostałe pojazdy [5]. Poniżej na rys.1 zapre-
zentowano rozwój ww. parku samochodowego w latach 2006-2113 
oraz ich udział w całości parku samochodowego w Polsce (000 szt.) 
[5]. 

 

 
Rys. 1. Samochody ciężarowe, osobowo-ciężarowe i ciągniki sio-
dłowe w Polsce (000 szt.) [5]. 

 
Rynek samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całko-

witej do 3,5 tony odnotował w 2014 roku 8 % wzrost w odniesieniu do 
roku 2013 [5]. Poniżej na rys.2 zaprezentowano ilość nowych reje-
stracji samochodów dostawczych w roku 2014 na tle lat 2008-2013 
[5]. 

Jednakże analiza struktury wieku parku samochodowego wska-
zuje, że zadania transportowe realizowane są pojazdami, które są już 
poza okresem gwarancyjnym i obsługą serwisową w ASO.  

Pojazdów od 2 do 5 lat eksploatacji jest tylko około 15 % (po-
jazdy do 2 lat eksploatacji 4,2% i od 3 do 5 lat 10,1 %). Dominują 
natomiast pojazdy o okresie eksploatacji kilkunastu lat, które  
w strukturze wiekowej ww. parku samochodowego stanowią około  

połowy (pojazdy o okresie eksploatacji 6-11 lat stanowią 20 %, 12-15 
lat 18,3 % i od 16 do 20 lat 14,6 %). Pojazdy powyżej 21 lat eksploa-
tacji stanową natomiast 32,6 % [5]. 

Poniżej na rys. 2 zaprezentowano ilość rejestracji samochodów 
dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w Polsce 
w latach 2008-2014 (szt.) [5]. 

 

 
Rys. 2. Rejestracje samochodów dostawczych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 tony na terenie Polski 2008-2014r [5]. 

 
Przywołane dane wskazują, że znakomita większość pojazdów 

nie podlega więc obsługom w autoryzowanych serwisach i istnieją 
tym samym w żaden sposób nieograniczone możliwości przeprowa-
dzania ich obsługi i używania materiałów oraz części w sposób umoż-
liwiający obniżenie kosztów i tym samym optymalizowania rentowno-
ści prowadzonej działalności transportowej. Poniżej na rys.3 zapre-
zentowano strukturę wiekową samochodów ciężarowych w Polsce w 
roku 2013 [5]. 

 

 
Rys. 3. Struktura wiekowa samochodów ciężarowych w Polsce w 
roku 2013 [5]. 
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1. STUDIUM PRZYPADKU – BADANIA WŁASNE  

1.1. Optymalizowanie kosztów eksploatacji pojazdu  

Jak wskazano wcześniej skala pojazdów o okresie eksploatacji 
kilkunastu lat i powyżej stanowi ponad połowę parku samochodo-
wego ogółem. Skala ilości pojazdów, dla obsługi których można op-
tymalizować koszty eksploatacji jest więc olbrzymia. W analizowa-
nym studium przypadku wzięto pod uwagę koszty eksploatacji bez-
pośrednio związane z wymianami okresowymi wybranych materiałów 
i części. Możliwości analizy struktury kosztów i optymalizacji kosztów 
eksploatacji zaproponowano poprzez wykorzystanie narzędzia infor-
matycznego Audatex umożlwiającego pracę operatora  
w trybie kalkulacji serwisowej. Zaproponowano czynności optymali-
zacyjne, które dotyczą: 
– wykorzystania w analizie składników kosztów profesjonalnych 

systemów informatycznych umożliwiających kompleksowe sza-
cowanie tych kosztów bez koniczności wybiórczego ich ustalania 
w hurtowaniach, sklepach czy innych warsztatach; 

– obiektywnego ustalenia czasu operacji obsługowych na podsta-
wie danych producenta danej marki pojazdu; 

– optymalne wykorzystanie organizacji procesu poprzez elimino-
wanie dublujących się czynności; 

– przegląd baz danych (w czasie rzeczywistym) podczas weryfiko-
wania dostępności części i materiałów z grup jakościowych Q 
oraz P [2]; 

– możliwości negocjacji ceny ewentualnej usługi zewnętrznej dzięki 
znajomości struktury kosztów po optymalizacji wykonanej syste-
mie informatycznym; 

– sukcesywny dobór pojazdów floty na podstawie otrzymywanych 
danych optymalizacyjnych w aspekcie kosztów ww. obsługi. 

1.2. Identyfikacja pojazdu - obiekt badań 

Prawidłowa identyfikacja pojazdu jest bardzo istotnym etapem 
umożliwiającym optymalizowanie kosztów obsługi. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że w zależności od danych technicznych wystę-
pują różnice w zakresie rodzaju i ilości płynów eksploatacyjnych oraz 
rodzaju części. Optymalizacja kalkulacji serwisowej w systemie Au-
datex wymaga również oprócz danych dotyczących daty produkcji 
środka transportu ustalenia min.: pierwszej rejestracji pojazdu oraz 
jego marki, typu, numeru VIN, przebiegu kilometrów, a także danych 
technicznych silnika. Bardzo pomocnym w ustaleniu niezbędnych da-
nych jest system AudaVin, którym posłużono się w badaniach. Daje 
on także możliwość pełnej identyfikacji pojazdu również dla potrzeb 
kalkulacji naprawy powypadkowej [1, 3]. Obiektem badań jest samo-
chód Fiat Ducato o następującej kompletacji i danych technicznych 
[4]: 
– numer VIN ZFA25000001940078; 
– numer rejestracyjny CBX   XX11; 
– lusterka zewnętrzne z nastawą elektryczną i ogrzewane; 
– autoalarm; 
– zabudowa typu furgon; 
– szyba czołowa atermiczna; 
– opony 215/70 R15 C 
– szyby przednie podnoszone elektrycznie; 
– wysokość przestrzeni ładunkowej 1932 mm; 
– ESP; 
– ABS; 
– AirBag kierowcy; 
– klimatyzacja automatyczna; 
– szyba tylna ogrzewana; 
– skrzynia biegów 5-przełożeń; 
– blokada odjazdu; 
– pojemność 2999 cm3 i moc 116 kW; 

– dopuszczalna masa całkowita 3500 kg; 
– 3 punktowe pasy bezpieczeństwa; 
– obręcze kół stalowe 6 J X 15; 
– ściana działowa z oknem; 
– rozstaw osi 4035 mm; 
– mechanizm kierowniczy Servotronic; 
– koło kierownicy pokryte skórą; 
– drzwi prawego boku przesuwne; 
– siedzenie pasażera podwójne; 
– lakier 2 warstwowy metalik; 
– zawieszenie tylne wzmocnione; 
– rok produkcji 2011, data pierwszej rejestracji 04.04.2011r; 
– drzwi tylne oszklone, skrzydłowe T 270 °; 
– tapicerka materiałowa – Inter Colour; 
– reflektory przeciwmgłowe; 
– wspomaganie parkowania. 

2. PRZEBIEG BADAŃ  

2.1. System Audatex w trybie kalkulacji serwisowej  

Program Audatex w trybie pracy kalkulacji serwisowej umożliwia 
ustalenie kosztów przeglądów okresowych w podziale na przeglądy 
określone przez producenta w zależności od przebiegu pojazdu, jak 
również okresu eksploatacji środka transportu. Poniżej zaprezento-
wano przykładowy zakres obsługi obiektu badań z systemu Audatex 
według danych producenta pojazdu – kryterium przebiegu 225 000 
km [4]: 
– pamięć błędów odczytać; 
– nadwozie sprawdzenie; 
– zamki drzwi, pokrywy komory silnikowej smarować; 
– szkody podwoziowe sprawdzenie; 
– przewód paliwa sprawdzenie; 
– przewody hamulcowe sprawdzenie; 
– węże układu chłodzenia sprawdzenie; 
– osłony gumowe przegubów sprawdzenie; 
– pasek klinowy sprawdzenie; 
– stan ciśnienia w oponach sprawdzenie; 
– oświetlenie zewnętrzne sprawdzenie; 
– płyn hamulcowy i chłodniczy sprawdzenie; 
– olej wspomagania układu kierowniczego sprawdzenie; 
– układ wydechowy sprawdzenie; 
– klocki hamulcowe przednie i tylne sprawdzenie; 
– hamulec ręczny sprawdzenie; 
– test spalin sprawdzenie; 
– układ elektryczny sprawdzenie. 

Poniżej na rys. 4 zaprezentowano okno dialogowe programu Au-
datex w trybie wyboru przeglądu według kryterium przebiegu – dane 
producenta, a na rys. 5 wyboru według kryterium czasu eksploatacji 
– dane producenta [4]. 

 

 
Rys. 4. Okno dialogowe programu Audatex w trybie pracy kalkulacji 
serwisowej i wyboru przeglądu według kryterium przebiegu kilome-
trów [opracowanie własne własne]. 
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Rys. 5. Okno dialogowe programu Audatex w trybie pracy kalkulacji 
serwisowej i wyboru przeglądu według kryterium okresu eksploatacji 
[opracowanie własne własne]. 

 
System w trybie kalkulacji serwisowej ułatwia, zatem zaplano-

wanie i przeprowadzenie niezbędnych czynności obsługowych. Po-
nadto ww. tryb pracy programu oferuje za pomocą wyboru okien dia-
logowych kalkulowanie kosztów wymiany płynów technicznych, ich 
uzupełnienia, uzupełnienie czynnika klimatyzacji, wymianę oleju sil-
nikowego, regulację hamulców, wymiany kół i opon, test spalin oraz 
pomiar geometrii, pomiar ciśnienia sprężania, wymiany sprzęgła, 
uszczelniaczy wału i wielu innych.  

2.2. Zakres przyjętej obsługi i wymian części  

Dla potrzeb analizy i badań wybranych kosztów eksploatacji 
przyjęto zakres obsługi doraźnej Fiata polegającej na wymianie czę-
ści, jakie zaprezentowano w zestawieniu na rys. 6 [4]. 

 

 
Rys. 6. Zakres czynności i części do przyjętej obsługi [opracowanie 
własne]. 

2.3. Porównanie kosztów części  

Do optymalizacji kosztów eksploatacji wzięto pod uwagę części 
oryginalne z logo producenta pojazdu O, części alternatywne  
z grupy Q (oryginalne z logo producenta części) oraz z grupy P (po-
równywalnej jakości) [2, 6]. 

Na rys. 7 przedstawiono opracowane w systemie Audatex po-
równanie cen części O i zoptymalizowanych według kryterium najlep-
szej, jakości – części Q i ewentualnie P, jeśli nie występują Q [2]. 

Następnie dokonano porównania cen części oryginalnych z logo 
producenta pojazdu O z częściami alternatywnymi, ale według kryte-
rium najniższej ceny – części P i ewentualnie Q, jeśli nie występują P 
[2].  

Powyższe porównanie kosztów części zaprezentowano w zesta-
wieniu na rys. 8 [4]. 

W dalszej kolejności porównano wszystkie trzy wyżej wymie-
nione kategorie, co zaprezentowano na rys. 9 [4]. 

Przeprowadzone badania i analiza wskazują, że licząc koszty 
części bez normaliów, to dla wariantu z częściami alternatywnymi we-
dług kryterium najlepszej jakości tych części uzyskano oszczędność 
3518,75 zł (59,82 %).  

Natomiast licząc koszty części również bez normaliów, ale dla 
wariantu z częściami alternatywnymi według kryterium najniższej 
ceny tych części uzyskano oszczędność 3943,64 zł (67,04 %). 

 
Rys. 7. Porównanie kosztów części O i Q [opracowanie własne]. 
 

 

 
Rys. 8. Porównanie kosztów części O i P [opracowanie własne]. 
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Rys. 9. Porównanie kosztów części O i Q oraz P [opracowanie wła-
sne]. 

PODSUMOWANIE 

Podczas badań zweryfikowano funkcjonalność systemu Auda-
tex w trybie pracy kalkulacji serwisowej. Interfejs użytkownika jest in-
tuicyjny oraz przejrzysty. Zawarte możliwości kalkulacyjne pozwalają 
na oszacowanie niezbędnych operacji obsługowych oraz części i ma-
teriałów. Optymalizacja części oprócz wskazanych wyżej parame-
trów oceny może pracować jeszcze według kryterium średnich cen 
części oraz umożliwia także dobór dostawców części (domyślnie 
wszystkich lub wybranych przez operatora).  

Poniżej na rys. 10 zaprezentowano okno dialogowe programu 
Audatex w trybie pracy kalkulacji serwisowej podczas badań [4]. 

 

 
Rys. 10. Okno dialogowe programu Audatex w trybie pracy kalkulacji 
serwisowej podczas badań [opracowanie własne]. 

 
Rezultaty przeprowadzonej analizy i badań składników kosztów 

eksploatacji przy wymianie części pojazdu podczas obsługi okreso-
wej czy też doraźnej wskazują na duże możliwości ograniczania 
kosztów poprzez przeprowadzenie optymalizacji z wykorzystaniem 
części Q oraz P.  

W zestawieniu na rys. 11 zaprezentowano całkowite koszty  
z wykorzystaniem części oryginalnych z logo producenta pojazdu 

(O), natomiast na rys. 12 oraz rys. 13 koszty po optymalizacji odpo-
wiednio według kryterium najlepszej jakości części (Q) i najniższej  
ceny (P) [1, 2]. 

 

 
Rys. 11. Koszty eksploatacji przy obsłudze z wymianą na części ory-
ginalne z logo producenta pojazdu O [opracowanie własne]. 

 
 

 
Rys. 12. Koszty eksploatacji przy obsłudze z wymianą na części ory-
ginalne z logo producenta części Q i porównywalnej jakości P, jeśli 
nie występują części Q [opracowanie własne]. 

 
 

 
Rys. 13. Koszty eksploatacji przy obsłudze z wymianą na części po-
równywalnej jakości P i oryginalne z logo producenta części Q, jeśli 
nie występują części P [opracowanie własne]. 

 
Przeprowadzona analiza i badania pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków: 
– systemy informatyczne wykorzystywane powszechnie do kalku-

lowania napraw powypadkowych, jeśli są wyposażone w bazy 
danych i możliwość pracy w trybie kalkulacji serwisowej mogą 
być stosowane w optymalizowaniu kosztów eksploatacji środka 
transportu związanych z obsługą okresową lub doraźną [1, 3]; 

– niecały asortyment części oryginalnych z logo producenta po-
jazdu ma swoje odpowiedniki w częściach alternatywnych do-
stawców, co powoduje, że nie zawsze jest możliwość przeprowa-
dzenia optymalizacji w pełnym zakresie wymienianych części 
podczas obsługi pojazdu; 

– dostępność części alternatywnych z analizowanego asortymentu 
jest znacznie większa niż elementów karoseryjnych, w szczegól-
ności jest to zauważalne w dostępności płynów technicznych, 
olejów silnikowych, elementów zespołów przeniesienia napędu i 
jezdnego, zawieszenia, układu hamulcowego, pasków klinowych, 
wkładów filtrów, kompletów naprawczych układu rozrządu i wielu 
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in. – dlatego też właśnie w trybie kalkulacji serwisowej możliwe 
są do osiągnięcia najlepsze rezultaty optymalizacyjne w zakresie 
redukcji kosztów eksploatacji pojazdu; 

– udostępniony wybór kryteriów optymalizacji kosztów według naj-
lepszej jakości części lub ceny daje możliwość wyboru czy pod-
czas obsługi pojazdu mają być użyte części z grupy Q czy jednak 
części z grupy P. W przypadku wyboru części z grupy P pamiętać 
należy, że dzielą się one na części certyfikowane PT  
i PC oraz PJ, o których jakości zaświadcza dostawca [2]. 
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Analysis of the possibility of optimizing operatings cost  
of delivery trucks 

In spite of the difficult and still changing market reality in 

the transport a car park in Poland systematically grows. How-

ever the transport activity is also connected with incurring op-

erating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to 

the profitability of the conducted transport activity. Therefore 

seeking the possibility of optimizing these costs is significant, 

the research on their structure and conducting the compara-

tive analysis to the purpose like of the best assortment of vehi-

cles in the exploited fleet of means of transport, used parts and 

materials and service activities. Current contemporary com-

puter tools being used not only for a calculation of costs of 

repairs, but being able to simultaneously work under the so-

called service procedure offer such possibilities. In the article 

so a problem of optimizing operatings cost of the delivery truck 

using computer technologies on the example of the case study 

with using the Audatex system was taken. 
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