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DZIAŁALNO�� TRANSPORTOWA 
WYBRANEGO PRZEDSI�BIORSTWA, CZ. 1 

Streszczenie 
 W artykule przedstawiony został ogólny zarys działalno�ci transportowej wybranego przed-

si�biorstwa. Realizacj� zada� transportowych podmiotu warunkuje mi�dzy innymi dostosowanie 
transportu własnego do wymogów odbiorcy, wła�ciwy dobór i dostosowanie taboru transportowego 
zarówno podczas procesu produkcji, jak i wyładunku, omówionych w tej cz��ci artykułu. Wła�ciwe 
planowanie potrzeb transportowych oraz główne nurty realizowanych zada� zaprezentowane zostały                
w cz��ci drugiej pracy. 

1. OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNO�CI  
PRZEDSI�BIORSTWA 
Przedsi�biorstwo stanowi�ce obiekt bada� nad zastosowanymi rozwi�zaniami w zakre-

sie logistyki prowadzi działalno�� usługow� �wiadczon� dla potrzeb budownictwa. W proce-
sie produkcyjnym w przedsi�biorstwie nast�puje prefabrykacja oraz monta� stali zbrojenio-
wej. 

Przedsi�biorstwo �wiadczy swoje usługi na rynku od 30 lat. Podczas długiego okresu 
wzmo�onej pracy, firma ulepszyła oraz wypracowała na rynku wysok� pozycj�. Przedsi�-
biorstwo swoje pierwsze kroki stawiało na rynku niemieckim. Wymagaj�ca polityka zwi�-
zana z monta�em stali zbrojeniowej w tym okresie wytworzyła w działaniu przedsi�biorstwa 
okre�lone nawyki, staranno�� i kunszt pracy. W tym okresie podmiot zyskał mo�liwo��
współpracy z innymi przedsi�biorstwami i tworzenia obiektów b�d�cych dla niego praw-
dziwym wyzwaniem. Obiekty, które współtworzyła firma miały ró�norakie przeznaczenie. 
Dzi�ki rozmaito�ci wykonywanych prac przedsi�biorstwo miało szans� zetkn�� si� z nowo-
czesnymi technologiami, dot�d nie wykorzystywanymi na polskim rynku. Podobnie pod 
wzgl�dem organizacyjnym, wykorzystywanych metod pracy, zarz�dzaniu poszczegól-
nymi zadaniami, jak i ich koordynacji, stosowane praktyki pozwoliły na rozwijanie poten-
cjału firmy [2]. 

Przedsi�biorstwo funkcjonuje w obr�bie logistyki miejskiej. Poj�cie logistyki miejskiej [6] 
wi��e si� z rozwi�zywaniem problemów, które s� głównie powodem patologii ruchu na 
terenach miejskich, zajmuje si� rozwi�zywaniem problemów na obszarach wysoko zurbani-
zowanych, do których zalicza si� miasta, metropolie czy aglomeracje miejskie. Jest to dzie-
dzina, która bada zjawiska, procesy determinuj�ce przepływ produktów i zwi�zanych z nimi 
informacji oraz dostarcza odpowiednich metod i instrumentów kształtowania tego przepływu 
w miejskich systemach logistycznych, zgodnie z ustalonymi celami [3]. 
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Obecnie zamówienia składane do realizacji przez podmiot obejmuj� swoim zasi�giem nie 
tylko tereny Polski, ale tak�e kraje zagraniczne. Przykładowe prace budowlane dot�d wyko-
nane przez firm�, to [2]: 
– 22 obiekty mostowe na autostradzie A2, 
– wiadukt drogowo – kolejowy, 
– blok energetyczny 833MW w Bełchatowie, 
– linia ci�głego odlewania stali w jednej ze �l�skich hut, 
– prace w galeriach handlowych. 

2. MAGAZYNOWANIE  
Obecne polskie wymogi dotycz�ce magazynowania oraz wykorzystywania stali zbroje-

niowej s� znane i przestrzegane w przedsi�biorstwie. Na mocy normy PN-82/H-93215: 
„Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu", jak i na mocy normy z roku 1999, PN-
ISO 6935: „Stal do zbrojenia betonu" przedsi�biorstwo wykonuje poszczególne zadania w 
trakcie wypełniania zlecenia. Przykładowo pierwsza norma, tj. PN-82/H-93215 dotycz�ca 
asortymentu walcówki oraz pr�tów gładkich, �ebrowanych obejmuje nast�puj�ce warto�ci 
[2]: 
– dla klasy A - 0, Remin 220 MPa, 
– dla klasy A –I, Remin 240 MPa, 
– dla klasy A - II, Remin 355 MPa, 
– dla klasy A – III, Remin 410 MPa,  
– dla klasy A – IIIN, Remin 490 MPa. 

Według powy�szych, jak i pozostałych norm, prace realizowane przez podmiot prowa-
dzone s� z zachowaniem zasad bezpiecze�stwa przy zapewnieniu sprawno�ci konstrukcji. 
Podobnie przetrzymywanie materiałów b�d�cych przedmiotem pracy przedsi�biorstwa jest 
zgodne z wymogami. Stale zbrojeniowe wykorzystywane do prac budowlanych przetrzy-
mywane powinny by� w miejscach odpowiednio do tego przygotowanych. W tym przypadku 
powinny by� to miejsca zadaszone. Składowanie stali powinno odbywa� si� na specjalnie 
do tego przygotowanych stojakach, z podziałem według wymiarów oraz gatunków stali. 
Istotny jest zwłaszcza wzgl�d na ró�norodno�� stali, która poprzez złe dopasowanie gatunku 
do konstrukcji mo�e stanowi� zagro�enie.  

Hala produkcyjna przygotowana jest odpowiednio pod wykonywane zlecenia. Zajmuje 
powierzchni� około 1160 m². Sama powierzchnia komunikacji wynosi 56 m². Magazyny 
u�ytkowane przez firm� zaopatrzone s� w specjalnie przygotowane regały. Regały te przygo-
towane s� do składowania stali, która sprowadzana jest z huty. Stal ta mierzy od 12 m do 15 
m o �rednicy od Ø 6 m do Ø 32 m. Przygotowane elementy przenoszone s� za pomoc� suwnic              
w okre�lone miejsce, sk�d ładowane s� suwnicami na samochody [2].  

Przy wła�ciwej organizacji pracy magazynu zlecenia wykonywane z wykorzystywa-
niem materiałów post�puj� zgodnie z zaplanowanym czasem. W zakresie obowi�zków pra-
cowników działu magazynu pozostaje: 
– przyjmowanie materiałów składowanych w magazynach, 
– kontrola surowców i materiałów na magazynach, 
– wydawanie, sortowanie materiałów potrzebnych do produkcji, 
– zdawanie raportów z dziennego zu�ycia materiałów na magazynach, 
– kontrolowanie stanu faktycznego magazynów. 
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3. TABOR SAMOCHODOWY 
Przedsi�biorstwo posiada własny tabor samochodowy. Dzi�ki mo�liwo�ci wykorzystania 

własnego transportu materiały dostarczane s� na czas w wytyczone miejsce a usługi realizo-
wane zgodnie z przyj�tym harmonogramem. 

Urz�dzenia transportowe wykorzystywane w przedsi�biorstwie to [2]: 
– suwnice o zró�nicowanej sile ud�wigu, od 1,5 t do 8 t, 
– dwa wózki widłowe, spalinowe i gazowe,  
– smotki do przemieszczania uci�tych pr�tów na odpowiedni� gi�tark�, 
– samochody ci��arowe. Ponadto firma dysponuje tak�e naczepami odpowiednimi do 

przewo�enia gotowych elementów do odbiorcy, 
– wózki paletowe, 
– przeno�niki, 
– d�wigi. 

Wszystkie te maszyny b�d�ce �rodkami transportowymi wykorzystywanymi tak na ze-
wn�trz przedsi�biorstwa, jak i wewn�trz, musz� spełnia� okre�lone wymogi techniczne. Jest 
to szczególnie wa�ne, gdy� w procesie transportowania musz� zosta� spełnione wszelkie 
wymogi bezpiecze�stwa dla tych ładunków. Du�e znaczenie ma zatem wła�ciwe przygoto-
wanie opakowa� gotowych ładunków. W przypadku badanego podmiotu wszystkie uko�czone 
produkty, gotowe do przekazania klientowi, a wcze�niej do przewozu, s� odpowiednio za-
bezpieczane na czas transportu samochodami. Przedsi�biorstwo korzysta jedynie z transportu 
l�dowego drogowego. 

Firma wykorzystuje pojazdy ci��arowe do transportowania ci��kich zbroje� w miejsca 
wykonywania zlecenia, przy zachowaniu wszelkich �rodków bezpiecze�stwa podczas ich 
transportowania. Konstrukcje przewo�one do miejsc przeznaczenia musz� zosta� rozłado-
wane równie� z zachowaniem wyj�tkowej ostro�no�ci. Pojazdy wykorzystywane przy prze-
wo�eniu ładunków tego typu musz� zosta� wyposa�one w odpowiednie zaczepy trzymaj�ce 
konstrukcje, odpowiednie podło�e, na którym materiały mog� zosta� składowane. Wyłado-
wanie ci��kich konstrukcji jest zadaniem dla wyspecjalizowanych maszyn, d�wigów, które 
s� w stanie utrzyma� du�y ci��ar. 

Samochody ci��arowe, które posiada przedsi�biorstwo, s� przygotowane do zada�, które 
maj� wykonywa�. Wykorzystywane pojazdy maj� za zadanie w bezpieczny sposób przewozi�
materiały na place budowy. Przez wzgl�d na specyficzne własno�ci materiałów, które s� trans-
portowane, ich podłoga jest ukształtowana na wzór rynny oraz posiada zwi�kszon� ilo�� osi 
w naczepie i ci�gniku siodłowym. Tak przygotowane pojazdy s� w stanie ud�wign�� około 
100 ton. Samochody ci��arowe stosowane do przewozu ładunków do miejsc docelowych, 
tj. placów budowy, posiadaj� nast�puj�ce cechy: 
– ładowno��: 4800 kg, 
– dopuszczalna masa całkowita: 9 500 kg, 
– typ nadwozia: skrzyniowy, 
– nap�d: 4x2. 

Przedsi�biorstwo obecnie posiada 7 ci�gników samochodowych marki Volvo FH12 i FM7 
oraz 11 naczep marek: 
– Kogel, 
– Achmitz, 
– Kaessbohrer, 
– Achleitner, 
– Meier, 
– Meierling. 
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4. ANALIZA ZALET I WAD WYBRANYCH �RODKÓW  
TRANSPORTU 
Samochody ci��arowe wykorzystywane s� przy przewozach ci��kich ładunków podczas 

wykonywania zlece�. Główne zalety wykorzystania tych pojazdów w działalno�ci transpor-
towej podmiotu to: 
– du�a pojemno��, 
– przystosowanie do przewo�enia du�ych ładunków, 
– mo�liwo�� przył�czenia naczep, 
– mo�liwo�� przewo�enia ró�nych ładunków, 
– brak konieczno�ci przeładowywania materiałów,  
– stosunkowo niskie koszty,  
– łatwy załadunek. 

Główne wady wykorzystania samochodów ci��arowych w działalno�ci transportowej 
podmiotu to: 
– samochód ci��arowy ma ograniczon� ładowno��, je�li nie jest odpowiednio  

przystosowany, 
– przy przewo�eniu towarów szczególnie wra�liwych na dłu�szych dystansach jest nie-

opłacalny,  
– wykorzystanie samochodów ci��arowych na niektórych drogach wi��e si� z ogranicze-

niami, 
– wysoka wypadkowo�� w porównaniu z innymi �rodkami transportu. 

Wózki widłowe pozwalaj� na swobodne dysponowanie ci��kimi materiałami wewn�trz 
kompleksu budynków badanego przedsi�biorstwa. Główne zalety wykorzystania tych pojaz-
dów w działalno�ci transportowej podmiotu to: 
– przy�pieszenie pracy ludzkiej, 
– ułatwienie pracy ludzkiej, 
– przystosowanie do przenoszenia towarów na małe odległo�ci, 
– pomoc w uło�eniu towaru w magazynie, 
– posiadaj� du�� zwrotno��, pomocn� w obsłudze na małych przestrzeniach, 
– wózki posiadaj�ce d�wigi mog� ustawia� towar na wysokich regałach. 

Główne wady wykorzystania wózków widłowych w działalno�ci transportowej podmiotu 
to: 
– korzystanie z wózka paletowego wymaga odbycia specjalistycznego kursu, 
– mo�e ud�wign�� ładunek o okre�lonej, ograniczonej wadze. 

Przeno�niki ta�mowe s� tak�e istotnymi urz�dzeniami transportu wewn�trznego badanego 
przedsi�biorstwa. Główne zalety wykorzystania tych urz�dze� w działalno�ci transportowej 
podmiotu to: 
– dostosowanie maszyny do wymaga�, czasu i miejsca składowania ładunków,  
– posiadaj� hamulce, które w ka�dej chwili mog� zatrzyma� proces przemieszczania,  
– nowoczesne przeno�niki posiadaj� urz�dzenia czyszcz�ce ta�m�, 
– posiadaj� czytniki pomiaru drga�, wagi przewo�onych ci��arów, które pomagaj� w okre-
�leniu post�pu pracy w przedsi�biorstwie, 

– mo�liwo�� przewo�enia ludzi, 
– cicha i spokojna praca maszyn, 
– du�a wydajno�� pracy, 
– prosty monta� i dostosowanie do wymogów otoczenia, terenu, 
– lekka konstrukcja, łatwa do przenoszenia i przekształcania, 
– łatwa obsługa. 
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Główne wady wykorzystania przeno�ników ta�mowych w działalno�ci transportowej 
podmiotu to: 
– posiadaj� ograniczon� ładowno��, 
– nie s� w stanie dostarczy� ładunków do wszystkich miejsc, 
– trudny monta� maszyny, 
– cz�sta konserwacja maszyny, szczególnie ta�my. 

Innymi urz�dzeniami niezb�dnymi dla realizacji zada� podmiotu s� suwnice, których zale-
tami s�: 
– szybki i efektywny sposób załadunku materiałów, 
– długa �ywotno�� maszyny,  
– niezawodno��, 
– nie powoduj� zm�czenia przy obsłudze, 
– pewne prowadzenie suwnic podczas przenoszenia ładunku. 

Główn� wad� suwnic w działalno�ci transportowej podmiotu jest ograniczony dost�p do 
miejsc na magazynie. 
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TRANSPORT ACTIVITY 
OF CHOSEN ENTERPRISE, PART 1 

Abstract 
 The article presents an overview of the transport activity of chosen enterprise. Realization of 

transportation tasks of the entity determines, inter alia, the adaptation to the customers requirements, 
the proper selection and adjustment of transport fleet, both in the production, as well as unloading 
process are indicated in this part of the article. Transportation needs proper planning and the main 
trends of the tasks performed are presented in the second part of the paper. 

Autorka:
dr in�. Marta Kadłubek – Politechnika Cz�stochowska 


