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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 pierwszej cz��ci artykułu. Wła-
�ciwe planowanie potrzeb transportowych oraz główne nurty realizowanych zada� zaprezentowane 
zostały w tej cz��ci pracy. 

1. PLANOWANIE TRANSPORTU 
Planowanie transportu w przedsi�biorstwie wi��e si� z okre�leniem wydatków, które nale-

�y przeanalizowa�, aby dokona� wła�ciwego, efektywnego wyboru mi�dzy prowadzeniem 
własnego systemu transportu w obr�bie przedsi�biorstwa lub te� wynaj�ciem przewo�nika [5].  
W przypadku badanego podmiotu korzystanie z usług zewn�trznych przedsi�biorstw transpor-
towych jest o wiele dro�szym rozwi�zaniem. Przy realizacji zlece� przedsi�biorstwo nie-
ustannie korzysta ze �rodków transportu. Zorganizowanie zaplecza transportowego dla 
własnych potrzeb jest rozwi�zaniem bardziej korzystnym i w ko�cowym efekcie opłacalnym. 
Korzy�ci, które płyn� z wypracowania własnego zaplecza transportowego to mi�dzy innymi: 
– redukcja kosztów w obr�bie zarz�dzania całym przedsi�biorstwem, 
– znaczne uszczuplenie zapasów zalegaj�cych na magazynach przedsi�biorstwa, 
– tworzony ła�cuch warto�ci dzi�ki wykorzystaniu transportu własnego jest znacznie bardziej 

przejrzysty, 
– mo�liwe jest jednoczesne zaspokajanie potrzeb zarówno dostawcy, jak i odbiorców, 
– znaczna poprawa zadowolenia klientów z proponowanych usług, dostawy na czas s�

niezale�ne od osób lub firm trzecich,  
– zwi�kszenie ilo�ci zamówie� od usatysfakcjonowanych klientów, 
– poprawa wizerunku na rynku, 
– korzystne rozstawienie towarów, 
– zwi�kszenie mo�liwo�ci produkcyjnych przedsi�biorstwa. 

Rozwini�cie w obr�bie przedsi�biorstwa własnego transportu jest bezpiecznym rozwi�za-
niem tak�e dla samych przewo�onych ładunków. Niejednokrotnie materiały przy wyko-
rzystaniu transportu zewn�trznego poddawane s� ró�nego rodzaju przeładunkowi. W trakcie 
przeładunku materiały mog� by� nara�ane na działanie czynników zewn�trznych i tym sa-
mym mog� zosta� uszkodzone. Transport własny niweluje i zmniejsza ryzyko wyst�powania 
takich efektów.  
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Planowanie systemu transportu w przedsi�biorstwie wi��e si� z doborem odpowiedniego 
sprz�tu zorientowanego na przewóz materiałów i wsparcie realizacji usług, które b�d� wyko-
nywane. Przedsi�biorca powinien wzi�� pod uwag� tak�e nast�puj�ce atuty odpowiedniego 
doboru transportu [4]: 
– zadowolenie odbiorców, 
– dotrzymywanie warunków zawartych umów,  
– dotrzymywanie terminów dostaw,  
– zapewnienie bezpiecze�stwa przewo�onemu ładunkowi,  
– korzy�ci finansowe płyn�ce z dotrzymywania warunków umów, 
– stopniowe zwi�kszenie dostaw spowodowane wzrostem satysfakcji klienta,  
– zwi�kszenie popularno�ci na rynku,  
– stopniowe zwi�kszanie zamówie�, rozwój przedsi�biorstwa i zwi�kszenie produkcji. 

W obecnej sytuacji funkcjonowania przedsi�biorstw na rynku polskim rozwini�cie wła-
snego zaplecza transportowego cz�sto okazuje si� bardziej uzasadnione ekonomicznie. Firmy 
transportowe s� rozproszone i przewa�nie ograniczaj� si� jedynie do �wiadczenia usług 
transportowych, nie dysponuj� magazynami i szersz� baz� transportow� [1]. Przedsi�biorca 
okre�laj�cy swoje wymogi jako du�e, jak w przypadku badanego podmiotu, powinien za-
inwestowa� w rozwój transportu własnego. 

Dopasowywanie rodzaju i wielko�ci pojazdów do wymogów materiałów jest szczegól-
nie istotne przy tego rodzaju działalno�ci. Ci��kie materiały wymagaj� nie tylko du�ych, 
wytrzymałych pojazdów. Usługi, jakie �wiadczy przedsi�biorstwo, dostarczane materiały, s�
budulcem wymagaj�cym szczególnej uwagi. S� to materiały, które w wi�kszo�ci przypad-
ków warunkuj� ludzkie bezpiecze�stwo. Budynki i konstrukcje, które s� tworzone przy 
u�yciu produktów przedsi�biorstwa wymagaj� szczególnego transportu zorientowanego 
na bezpiecze�stwo i nienaruszalno�� przewo�onych struktur. 

2. REALIZACJA ZADA� TRANSPORTOWYCH 
	rodki transportu wykorzystywane w badanym przedsi�biorstwie to głównie pojazdy wy-

specjalizowane, stosowane do okre�lonych zada�. Podobnie jak w wi�kszo�ci innych przed-
si�biorstw transport materiałów, surowców i półsurowców wi��e si� z dostosowaniem pojaz-
dów, które b�d� je dostarcza� w wytyczone miejsce. Gospodarka transportowa w przedsi�-
biorstwach jest niezwykle wa�nym problemem, który podczas samej organizacji produkcji 
powinien zosta� wł�czony i uznany jako priorytet na równi z sam� produkcj�.  

Zazwyczaj transport obcy wykorzystywany jest do transportowania ładunków w du�ej 
liczbie i masie. Transport masowych ładunków wymaga cz�sto wykorzystania transportu 
kolejowego. Przedsi�biorstwa stosuj�ce jedynie ten rodzaj przewozu posiadaj� przewa�nie 
własn� bocznic� kolejow�. Jest to wygodny sposób na obsług� pojazdów szynowych. Zała-
dunek i wyładunek towarów dzi�ki własnej bocznicy kolejowej zajmuje o wiele mniej czasu 
i jest mniej pracochłonny. Brak takiego rozwi�zania jest problemem, z którym wi��� si� do-
datkowe czynno�ci. Przedsi�biorstwo nie posiadaj�ce własnej bocznicy kolejowej musi liczy�
si� z tym, i� niejednokrotnie dalej umiejscowione stacje kolejowe zmuszaj� do zastosowania 
dodatkowych �rodków transportu, aby dowie�� materiały i produkty do miejsc docelowych. 

Jednym z najcz��ciej stosowanych transportów zewn�trznych jest transport samochodo-
wy. Przez wzgl�d na rozwój tego �rodka lokomocji jest on niezwykle elastycznym rozwi�za-
niem dla wielu podmiotów. Stosowany w wielu bran�ach, szczególnie przy przewo�eniu 
ładunków o mniejszej masie. Dzi�ki post�puj�cemu rozwojowi infrastruktury l�dowej dróg, 
mostów itp., transport ten ma warunki, aby dostarcza� ładunki do wielu miejsc, do których 
dotarcie mo�e stanowi� problem dla �rodków transportu wodnego czy lotniczego. Wszystkie 
potrzeby transportowe przedsi�biorstw s� powodem zró�nicowania wagi przewo�onych 
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ładunków. Równie� istotnym czynnikiem jest długo�� drogi przewozu. Ka�de przedsi�bior-
stwo wymaga zaspokojenia swych indywidualnych potrzeb, mi�dzy innymi: 
– potrzeby zaopatrywania materiałowo-technicznego przedsi�biorstwa. S� to potrzeby naj-

wy�szego rz�du, bez których proces produkcyjny nie mógłby si� odby�. Przedsi�biorstwo 
musi samo zadba� o terminowo�� dostaw surowców, jak i towarów. Ustalenie terminów 
dostaw odbywa si� dzi�ki uzgodnieniu norm, w jakich ma funkcjonowa� transport. W 
przypadku posiadania transportu własnego wewn�trznego jest to kwestia ustalenia harmo-
nogramu działania, pracy, doboru pracowników i doboru �rodków transportu, 

– potrzeby transportu wewn�trz przedsi�biorstwa. Przedsi�biorstwo podczas realizacji 
procesu produkcji realizuje tak�e transport ładunków: transportowane s� surowce, mate-
riały, półprodukty, produkty oraz towary, 

– potrzeby dostarczania produktów do odbiorców w zakresie własnym. 
Ustalanie ci��aru przewo�onych ładunków jest zadaniem, w którym nale�y wzi�� pod 

uwag� pewne istotne fakty. Cz��� ładunków b�dzie transportowana do samego przedsi�-
biorstwa przez dostawców, czy te� odbierana z niego bezpo�rednio. Przewóz na zewn�trz 
przedsi�biorstwa zwykle jest wykonywany drogami publicznymi, lini� kolejow� czy drogami 
morskimi. Transport wewn�trz przedsi�biorstwa jest procesem odbywaj�cym si� pomi�dzy 
poszczególnymi sektorami firmy. W przedsi�biorstwach produkcyjnych transport materia-
łów odbywa si� pocz�wszy od magazynów, sk�d pobierane s� materiały lub półprodukty, do 
sektora produkcyjnego i do magazynów produktów. Podczas transportu wewn�trz firmy sto-
sowane s� ró�nego rodzaju �rodki transportuj�ce. Dziel� si� one na: 
– �rodki transportuj�ce szynowe: kolejki, windy czy suwnice, 
– �rodki transportuj�ce kołowe: ró�nego rodzaju wózki, ci�gniki czy samochody, 
– �rodki transportuj�ce przeno�nikowe: mi�dzy innymi d�wigi, pochylnie czy ta�my. 

Korzystanie ze �rodków transportu w badanym przedsi�biorstwie zazwyczaj sprowadza 
si� do jednokierunkowego ich zagospodarowania, tj. wyst�powania problemu pojazdów pu-
stych. W miejscach dostarczenia ładunków przez samochody ci��arowe powinny by� obecne 
tak�e maszyny mog�ce unie�� ci��kie konstrukcje. Przedsi�biorstwo powinno dostarczy� w 
miejsce przeznaczenia odpowiedni sprz�t. Po rozładowaniu, samochody ci��arowe wracaj� do 
firmy, tj. w drodze powrotnej jad� zupełnie puste. Przez wzgl�d na mo�liwo�ci tych pojaz-
dów jest to marnotrawienie przestrzeni, zu�ycie paliwa i wzrost innych kosztów. Posiadaj�c 
takie zaplecze transportowe przedsi�biorstwo mogłoby zaoferowa� swoje usługi innym przed-
si�biorstwom, zabieraj�c sprz�t z pobliskiego miejsca, tym samym wykorzystuj�c maksymal-
nie mo�liwo�ci swoich pojazdów. 

W wielu firmach wprowadzane s� przewozy wahadłowe. Dzi�ki nim �rodki transportuj�ce 
przenosz� towary w obie strony. Jest to rozwi�zanie, dzi�ki któremu przedsi�biorstwo unika 
strat wynikaj�cych z obci��e� finansowych w powrotnej drodze pojazdów. Szczególnie wa�ne 
jest to rozwi�zanie dla firm zajmuj�cych si� przewo�eniem du�ych ładunków, na dłu�sze dy-
stanse. W takiej sytuacji znajduje si� przedsi�biorstwo współpracuj�ce z badanym podmio-
tem, zajmuj�ce si� wydobywaniem materiału potrzebnego do produkcji cementu. Du�e 
przedsi�biorstwo zajmuj�ce si� wydobywaniem surowca do produkcji cementu, posiada wy-
kupione tereny, na których odbywa si� pobór niezb�dnego materiału. Tereny nale��ce do 
strefy wydobycia znajduj� si� niejednokrotnie w miejscach oddalonych od budynków pro-
dukcyjnych. Pojazdy, w które wyposa�one jest przedsi�biorstwo to zwykle du�e maszyny, 
wymagaj�ce du�ych nakładów finansowych, oraz specjalnej obsługi. Trasa, któr� pokonuj�
do miejsca wydobycia, jeszcze do niedawna była drog�, któr� pojazdy pokonywały bez ob-
ci��enia. Obecnie stosowane s� ulepszenia, które maj� za zadanie przewo�enie do miejsca 
wydobycia niezb�dnych materiałów do pracy nad kolejnym zło�em. Tak zaplanowane wydo-
bycie zmniejsza nakłady finansowe przedsi�biorstwa. Równie� eksploatacja pojazdów trans-
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portuj�cych zmniejsza si�. Oczywistym faktem jest, i� nie zmniejsza si� tona� przewo�onych 
ładunków, jednak�e droga ich pokonywania nie jest nadkładana niepotrzebnie. 

Podobnie badane przedsi�biorstwo stara si�, aby w jak najlepszy sposób wykorzysta� ła-
downo�� swoich pojazdów. Porównywalnie jak wspomniana wy�ej cementownia, równie�                
i badany podmiot przewozi do miejsca pracy ci��kie i zarazem delikatne materiały. Poprzez 
to pracownicy firmy dowo��c materiały na miejsce przeznaczenia wracaj� do siedziby przed-
si�biorstwa pustymi pojazdami. Jest to niew�tpliwie marnowanie potencjału przedsi�biorstwa.  

Jednocze�nie w obecnej sytuacji funkcjonowania wi�kszo�ci przedsi�biorstw na polskim 
rynku, jedynie specjalistyczne przedsi�biorstwa transportowe trudni� si� szukaniem sposobów 
na przewo�enie ładunków w drogach powrotnych z polecenia innych klientów. Zwłaszcza 
transport samochodowy realizowany przez wyspecjalizowane przedsi�biorstwa przewozowe 
na terenie krajowym i mi�dzynarodowym przeszedł wiele zmian, zwłaszcza po przyst�pieniu 
Polski do struktur Unii Europejskiej. Do zmian tych nale�� mi�dzy innymi [7]: 
– pocz�tkowy wzrost popularno�ci zakładania przedsi�biorstw transportowych zajmuj�cych 

si� dowo�eniem ładunków na terenie Wspólnoty. Opłacalno�� tych przedsi�wzi�� była 
wynikiem wzrostu zapotrzebowania, jak i wzrostu płacy na terenach nale��cych do Unii 
Europejskiej, 

– dzi�ki przyst�pieniu do Wspólnoty poszerzył si� znacznie teren działania przedsi�-
biorstw transportowych. Dzi�ki wyjazdom poza granice kraju zwi�kszyły si� płace kie-
rowców, jak i samych przedsi�biorców, 

– powi�kszenie terenu działania rozwi�za� transportowych zaowocowało równie� wzro-
stem zatrudnienia w tych przedsi�biorstwach. Dzi�ki zwi�kszeniu si� taboru zwi�kszyło 
si� tak�e zapotrzebowanie na pracowników, nie tylko kierowców, ale tak�e i pracowników 
rozładowuj�cych towary, 

– zatrudnienie stało si� procesem bardziej zło�onym. Po przył�czeniu Polski do Unii 
Europejskiej wiele z firm zacz�ło dobiera� kadr� zarz�dzaj�c� z wi�ksz� dokładno�ci�. 
Dobór kadry cz��ciej odbywał si� na zasadzie przygotowania do nowoczesnych rozwi�za�
w słu�bie zarz�dzania, 

– zwi�kszył si� udział polskich firm w przewozach do takich krajów Europy Połu-
dniowo - Wschodniej jak Rumunia, Bo�nia i Hercegowina, Rosja oraz pa�stw azja-
tyckich. Wzrosło zapotrzebowanie transportowania ładunków do „krajów trzeciego 
�wiata", 

– wskutek przej�cia nowych rozwi�za� poprawiło si� funkcjonowanie przedsi�biorstw 
transportuj�cych. Mo�liwo�ci transportowania do innych krajów zaowocowały lepszym 
wykorzystaniem potencjału firm, jak i jego zwi�kszeniem. Powodem tych zmian był 
przede wszystkim skrócony czas postojów pomi�dzy granicami krajów, 

– proces przewo�enia ładunków uległ znacznej poprawie dzi�ki dostosowaniu do specyficz-
nych wymaga� ładunków. Zwi�kszyła si� tak�e dopuszczalna ładowno�� pojazdów, 
jak i zmianie uległy ich techniczne parametry, 

– nast�piło rozszerzenie zjawiska konsolidacji przedsi�biorstw. Pojawiły si� nowe ła�cu-
chy spedycyjne poł�czone z działalno�ci� firm zagranicznych, 

– nasiliło si� wykorzystywanie nowych rozwi�za� w sferze logistycznej oraz komunikacyj-
nej. 
Przedsi�biorstwo �wiadczy swoje usługi tak�e w miejscach granicz�cych z krajami 

Wspólnoty Europejskiej. Po przył�czeniu Polski do Unii Europejskiej przedsi�biorstwo mo�e 
tak�e rozwa�a� współprac� z przedsi�biorstwami z krajów unijnych. Wej�cie do Unii Euro-
pejskiej wpłyn�ło nie tylko na firmy transportuj�ce poza granice kraju, ale tak�e na rodzime 
firmy wykorzystuj�ce transport na terenie Polski. Przedsi�biorca wykorzystuj�cy własne me-
tody transportowania ładunków na miejsce odbywania pracy zmuszony jest wzi�� pod uwag�
wszystkie wady i zalety tego przedsi�wzi�cia. Korzystaj�c z firm zewn�trznych nara�ony jest 
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na du�e koszty oraz mały wybór firm trudni�cych si� tym zaj�ciem. Lepiej opłacalnym przed-
si�wzi�ciem jest przewo�enie ładunków na wi�ksze odległo�ci poza granice kraju. Dobór 
�rodków transportu zwi�zany jest przede wszystkim z analiz� potrzeb firmy. Samochody 
wymagaj� ponoszenia dodatkowych kosztów zwi�zanych z wymian� cz��ci, serwisem, opła-
tami za ubezpieczenie itp. W zarz�dzaniu tymi i innymi operacjami, czynno�ciami i procesa-
mi pomaga zastosowanie koncepcji zarz�dzania ła�cuchem dostaw [4]. Proces zarz�dzania 
ła�cuchem dostaw wi��e si� z optymalizacj� procesów logistycznych i informatycznych w 
przedsi�biorstwie. Dzi�ki sprawnie działaj�cemu ła�cuchowi dostaw mo�liwe jest zwi�k-
szenie efektywno�ci działalno�ci podmiotów gospodarczych. 

PODSUMOWANIE 
Działalno�� prowadzona przez przedsi�biorstwo transportuj�ce swoje materiały do miej-

sca wykonywania pracy jest uzale�niona od wielu czynników. Realizacj� zada� transporto-
wych podmiotu warunkuje mi�dzy innymi dostosowanie transportu własnego do wymogów 
odbiorcy, w tym zwłaszcza dotrzymanie atrybutów logistycznej obsługi klienta takich jak 
terminowo�� i niezawodno��. Koniecznymi rozwi�zaniami przyj�tymi przez badany podmiot 
pozostaj� przede wszystkim wła�ciwy dobór i dostosowanie taboru transportowego zarówno 
podczas procesu produkcji, jak i wyładunku, wła�ciwe planowanie potrzeb transportowych 
oraz bie��ca analiza kosztów wynikaj�cych z zakładanych i przeprowadzanych zada� trans-
portowych.  
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TRANSPORT ACTIVITY 
OF CHOSEN ENTERPRISE, PART 2 

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 the first part of the article. Transportation needs proper planning and the 
main trends of the tasks performed are presented in this part of the paper. 
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