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Komputerowe wspomaganie zarzadzania 
w przedsiebiorstwie komunikacyjnym 
Tadeusz Gancarz 

Wdroienie i wvkorzvstvwanie informatvcznvch svstem6w zarzqdzania wvmaga uwzgl£;dnienia specyfiki prowadzonej dzialalnosci. 
W niniejszvm artvkule om6wiono zasadv wvboru takiego svstemu w przedsi£;biorstwie komunikacyjnym. Przedstawiono takie ich 
praktvczne zastosowanie na przyk/adzie svstemu MUNICOM.premium autorstwa PZI TARAN z Mielca wdroionego w MPK Lublin. 

,Na przestrzeni ostatniego dziesi~ciolecia , 

wsp6/czesne przedsi~biorstwo obslugi trans
portu publicznego znalazlo si~ w ca/kowicie od
miennej sytuacji. Podlega ono przer6znym od
dzialywaniom. Stanowi to niemale wyzwanie dla 
odpowiedzialnych za prawidlowe prowadzenie 
takiego przedsi~biorstwa. Calkowitq nowosciq 
w stosunku do ,dawnych lat" jest silne oddzia
lywanie czynnika rynku ekonomicznego. Z ca/q 
brutalnosciq tego faktu , przedsi~biorstwo ko
munikacyjne musi zachowywae si~ jak typowy 
jego uczestnik. Wyb6r prawidlowej drogi utrud
nia brak jednoznacznie dobrych wzorc6w. Kom
plikuje to takze r6zny stan formy prawnej przed
si~biorstw komunikacyjnych. Odnoszenie si~ 
do wzorc6w z kraj6w bardziej rozwini~tych tak
ze nie jest odpowiednie choeby ze wzgl~du na 
r6zny stopien korzystania z komunikacji publicz
nej. " Takq tez~ postawiono w artykule z grud
nia 2002 r. zamieszczonego w materialach kon
ferencji , kt6ra odbywala si~ w Gnieznie. W ar
tykule tym analizowano potrzeb~ wspomaga
nia zarzqdzania przedsi~biorstwami transpor
towymi oraz poszukiwano skutecznych srod
k6w i narz~dzi. Dziesi~e lat jakie od tego czasu 
uplyn~y Sq dobrq okazjq do tego, aby zweryfi
kowae zawarte w tym artykule tezy (o ile ktos je 
jeszcze pami~ta). 

0 potrzebie wspomagania zarzqdzania juz 
dzisiaj si~ nie dyskutuje -jest oczywista. 0 spo
sobie takze - m6wiqc ,wspomaganie" mamy na 
mysli dobry system informatyczny. Zatem warto 
si~ zastanowie jakiego wyboru dokonae. 
W niniejszym artykule przedstawiono przyk/ado
we wdrozenia systemu zintegrowanego MUNI
COM.premium autorstwa PZI TARAN na przykla
dzie MPK Lublin. Opis ten b~dzie poprzedzony 
listq pewnych, og61nych odniesien w tym zakre
sie b~dqcych wizjq i rozumieniem tego tematu, 
kt6rej emanacjq jest aktualna oferta jakq majq 
i rozwijajq firmy PZI TARAN i R&G z Mielca. 

Wg tej wizji dobry system powinien bye 
ZNANY tj: 
0 Zintegrowany, 
0 Nowoczesny, 
0 Adekwatny, 
0 Niezawodny, 

0 sprawdzonY w warunkach polskich przed
si~biorstw komunikacyjnych. 

System Zintegrowany 
Wg Wikipedii: ,Zintegrowany system infor

matyczny (ang. integrated system)- najbardziej 
merytorycznie i technologicznie zaawansowa
na klasa system6w informatycznych wspoma
gajqcych zarzqdzanie w przedsi~biorstwach 
i instytucjach. Optymalizuje procesy zar6wno 
wewn~trzne , jak i zachodzqce w najblizszym 
otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narz~
dzi. Narz~dzia te sluzq do automatyzacji wymia
ny danych pomi~dzy dzialami przedsi~biorstwa 
oraz pomi~dzy przedsi~biorstwem a innymi pod
miotami biznesowymi z jego otoczenia (np. ko
operantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, 
urz~dami skarbowymi). 

G/6wnymi cechami sq: kompleksowose 
funkcjonalna, integracja danych i procedur, ela
stycznose funkcjonalna i strukturalna, zaawan
sowanie merytoryczne i technologiczne oraz 
otwartose". (podkreslenia autora) 

Warto zwr6cie uwag~ na podkreslone ele
menty tej definicji. Chodzi mianowicie o pro
cesowe podejscie do zagadnienia (co jest 
mniej zauwazane przy uzywaniu tego poj~cia) 
oraz element automatycznej wymiany da
nych. Wi~kszose oferowanych rozwiqzan dane 
wymienia. Ale wazne jest, czy obejmuje to 
wszystkie, lub wi~kszose strumieni danych ist
niejqcych w przedsi~biorstwie komunikacyj
nym. 0 tym szerzej przy ,adekwatnosci". 

System Nowoczesny 
W tym zakresie istnieje dose duza zbiez

nose oczekiwan odbiorc6w (przedsi~biorstw 
komunikacyjnych) a takze dostawc6w syste
m6w informatycznych. W skr6cie oczekuje si~ 
co najmniej budowy modulowej, bazodanowe
go przechowywania informacji. 

Dyskusyjnym jest rodzaj interfejsu uzyt
kownika, czyli to, czy system ma bye dost~p

ny przez przeglqdark~ internetowq, czy w inny 
np. terminalowy spos6b. 

Zdaniem autora nie ma sensu bezkrytycz
nie oczekiwae, aby wszystkie funkcje systemu 

byly dost~pne przez przeglqdark~ internetowq 
(np. Internet Explorer, Firefox, Chrome) , bo
wiem aplikacje internetowe, czyli te uruchamia
ne w przeglqdarce, z natury rzeczy wprowa
dzajq szereg ograniczen, kt6re przydajq si~ 
w oczekiwanych przez uzytkownika interfejsach. 
Nie kazdy zdaje sobie spraw~ z tego, ze to co 
moze zrobie w aplikacji Windows nie zawsze 
moze bye wykonane w aplikacji www. Dzieje 
si~ tak np. przy korzystaniu z lokalnych zaso
b6w komputera, czy urzqdzen do niego pod
lqczonych. Z drugiej strony, nie ma lepszego 
sposobu na dost~p do danych dla zewn~trz
nych uzytkownik6w jak wspomniane wyzej 
aplikacje WWW. Jak zwykle, rozsqdnym wydaje 
si~ rozwiqzanie posrednie, wynikajqce z ana
lizy potrzeb a nie b~dqce wynikiem bezkry
tycznego trzymania si~ tej czy innej technolo
gii informatycznej. 

Bezdyskusyjnie przydatnym i oczekiwanym 
jest, aby by/a zastosowana architektura zoriento
wana na uslugi tzw. SOA bo to wlasnie bardzo 
pomaga przy tworzeniu elastycznych rozwiqzan 
i ich latwej rozbudowie i modyfikacji. 

System Adekwatny 
Tow zasadzie najistotniejszy element ja

kim ki~rowac si~ powinni zamawiajqcy sys
tem informatyczny dla przedsi~biorstwa komu
nikacyjnego. W klasycznym przedsi~biorstwie 
handlowo-us/ugowym wystarczajqce jest 
uchwycenie strumieni danych zwiqzanych 
z magazynem - sprzedazq - klientem, a do
datkowo zasobami ludzkimi. W klasycznym 
przedsi~biorstwie produkcyjnym do wspo
mnianych wyzej strumieni niezb~dne jest do
lozenie obslugi produkcji , planowania zapo
trzebowania materia/owego i ewentualnego 
oprogramowania sterujqcego produkcjq. 

Przedsi~biorstwo komunikacyjne to spe
cyficzny rodzaj firmy produkcyjnej, ale z wy
raznie zaznaczonq specyfikq wyrazajqcq si~ 
w szczeg61nosci: 
• dla prawidlowego zarzqdzania niezb~dnym 

jest uchwycenie strumieni danych dostar
czanych i generowanych w pojazdach 
(np. przez autokomputery) ; 



* zarzqdzanie zasobami ludzkimi a szczeg61-
nie kierowcami zwiqzane jest z dodatkowym 
ustawodawstwem (np. ustawa o czasie pra
cy kierowc6w) co powoduje zapotrzebowa
nie na moduly tak specyficzne, jak uklada
nie planu obsad kierowc6w w powiqzaniu 
z pojazdami, narzuconymi rozkladami jazdy, 
kt6re mogq si~ cz~sto zmienia6 itp.; * sporq zaleznosciq od cz~stokro6 zewn~trz
nie ustalanymi rozktadami jazdy; * koniecznosciq wsp6tpracy systemu z wta
snymi lub obcymi systemami zarzC~dza
nia ruchem; * koniecznosciq integracji z systemami bi
letowymi. 
System Adekwatny- to rozwi'lzanie bran

zowe, czyli napisane, dedykowane i wdrazane 
w obszarze i dla firm komunikacyjnych. 

System Adekwatny - to system rozumie
i<!CY i wykorzystuj<!CY wyposazenie sprz~to
we w pojazdach. 

System Niezawodny 
Wspomniana cecha systemu nie musi bye 

szerzej wyjasniana, bowiem stwierdzenie to 
jest raczej dobrze i jednoznacznie rozumia
ne. Prawd~ powiedziawszy, w duzej cz~sci , 

Cz~SC 
techniczna 

niezawodnos6 systemu zalezy od zastosowa
nego rozwiqzania sprz~towego. Na cale szcz~
cie rozumienie koniecznosci niezb~dnych wy
datk6w na infrastruktur~ jest juz dose po
wszechne, co ma swoje odzwierciedlenie 
w budzetach przeznaczonych na takie systemy. 

System sprawdzonv 
Kaide zamawiane rozwiqzanie niesie z sobq 

ryzyko ,nietrafionej decyzji". Przy systemach 
informatycznych, obszar potencjalnego niedo
m6wienia jest bardzo duzy, bowiem dowolnie 
dluga i precyzyjna specyfikacja nie jest w stanie 
opisa6 wszystkich oczekiwan zamawiajqcego, 
niejednokrotnie nawet na etapie zam6wienia nie
uswiadomionych. Mozliwos6 sprawdzenia, 
dziatajC~cego systemu w warunkach polskie
go przedsi~biorstwa komunikacyjnego ma 
zatem bardzo duzq wartosc. 

Tego typu przeslanki oraz doswiadcze
nia dw6ch firm PZI TARAN oraz R&G byly 
kanwq do opracowania rozwiqzan dla 
przedsi~biorstw komunikacyjnych. Sq to 
rozwiqzania lqczqce w sobie wyposazenie 
pojazd6w produkcji R&G oraz oprogramo
wanie systemowe MUNICOM. premium 

autorstwa PZI TARAN. Na dzisiaj obejmujq 
one nast~pujqce obszary: 
0 systemy poboru oplat w tym bilety elektro

niczne; 
0 systemy informacji pasazerskiej wewnqtrz- . 

pojazdowej, przystankowej, internetowej; 
0 systemy nadzoru i zarzqdzania ruchem; 
0 system wspomagania zarzqdzania przed

si~biorstwem komunikacyjnym. 

Dobrym przykladem calosciowego roz
wiqzania jest miasto Lublin, gdzie w Zarzq
dzie Komunikacyjnym oraz MPK udalo si~ 
wdrozy6 wi~kszq cz~sc przedstawionej po
wyzej koncepcji. 

Ze wzgl~du na fakt, ze artykul odnosi si~ 
w zasadzie do ostatniego z wyzej wymienio
nych rozwiqzan, czyli systemowi wspomaga
nia zarzqdzania firmq komunikacyjnq, w dal
szej cz~sci zostanie bardziej szczeg6lowo 
przedstawione wlasnie to rozwiqzanie. B~dzie 
to zatem implementacja systemu MUNI
COM.premium w przedsi~biorstwie MPK 
Lublin. Cechy tego systemu to: * obejmuje on swoim obszarem zdecydo

wanq wi~kszos6 proces6w jakie dzialajq 
w MPK Lublin; 
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Schema! 1. Szczeg6/ovvy przeplyw danych w CZi;SCi ekonomicznej systemu wraz z powiqzaniem z CZi;SCiCJ technicznq 
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t wdra:i:any by/ etapami przez okres 3 I at przy Place pozwala pobierac na comiesi~cznq ruch6w na kartotekach. Ewidencjonowa-
du:i:ym wsp6/udziale projektowym pracow- list~ raty i skladki do potrqcenia. nie i planowanie przeglqd6w technicz-
nik6w MPK; 5. Ptace - przygotowanie list plac przy wyko- nych wybranych srodk6w trwalych- obs/u-

t u:i:ytkowany jest przez ponad 150 u:i:ytkownik6w; rzystaniu danych wprowadzanych w modu- ga techniczna. Planowanie i bie:i:qca ko-
t wsp6/pracuje z systemem informacji pasa- lach: Kadry (pracownicy, umowy, stawki, rekta umorzenia. Prowadzenie ksiq:i:ek wy-

:i:erskiej Zarzqdu Transportu Miejskiego; dodatki, potracenia) , KZP i ZFM (raty, sklad- posa:i:enia. Rejestrowanie zakupu sk/adni-
t obejmuje dwie zajezdnie: autobusowq i tro- ki, wpisowe), nieobecnosci. Pobraniu sklad- k6w wyposa:i:enia, zwi~kszenia i zmniej-

lejbusowq; nik6w wst~;pnie przeliczonych w modulach szenia ilosci, przeniesienia skladnik6w po-
t pozwala operatorom w zale:i:nosci od miej- Karta Drogowa i Plany Pracy z moiliwosciq mi~dzy u:i:ytkownikami , przeniesienia 

sea i posiadanych uprawnien na dost~p do powtarzania tej operacji. Prowadzenie kar- sk/adnik6w pomi~dzy ksiq:i:kami , likwida-
zasob6w wybranej lub obydwu zajezdni (per- toteki podatkowej i wynagrodzen. cji sk/adnika. Przeglqdanie historii sk/ad-
spektywa zajezdniowa i zarzqdu); 6. Kasa - ewidencja i rozliczenie operacji nika. Pojazdy w cz~sci technicznej widocz-

t jest adekwatny dla przedsi~biorstwa komu- got6wkowych. Przyjmowanie wplat i wy- ne SCJ jako fragment srodk6w trwalych. 
nikacyjnego bowiem w unikalny spos6b in- platy dla faktur, po:i:yczek KZP i ZFM, fun- 13. lntegracja FK - generowanie dekret6w do 
tegruje ze sobq klasyczne moduly ERP duszu socjalnego. dokument6w zr6dlowych: faktur, doku-
z modulami scisle ,komunikacyjnymi". 7. Przelewy - ewidencja przelew6w tworzo- ment6w magazynowych, kasy, srodk6w 
Szczeg6/owy przeplyw danych w cz~sci nych r~cznie lub wygenerowanych z list trwalych, plac i utworzenie dokumentu 

ekonomicznej systemu wraz z powiqzaniem Plac, z potrqcen komorniczych, list socjal- odlo:i:onego do FK. 
z cz~sciq technicznq odzwierciedla schema! 1. nych, po:i:yczek. Generowanie pliku z prze- 14. FK - ewidencja zapis6w ksi~gowych z sal-

Poni:i:ej przedstawiono cechy poszczeg61- lewami do programu bankowego. dami na kontach, tworzenie rejestru VAT, 
nych modul6w z wyodr~bnieniem kolorem niebie- 8. Zapotrzebowania - ewidencja zapotrzebo- ewidencja rozrachunk6w, sporzqdzanie 
skim tych element6w, kt6re SCJ charakterystyczne wan materialowych (magazynowych) wpro- sprawozdan jak i tworzenie nowych zdefi-
dla firm komunikacyjnych , a kt6re to nie wyst~- wadzana w ca/ym przedsi~biorstwie z ob- niowanych wlasnor~cznie dzi~ki dost~p-
pujq w oferowanych na rynku systemach ERP: slugq statusu realizacji i weryfikacjq upraw- nym funkcjom. Automatyczne przeksi~;go-

Cz~sc ekonomiczna: nien pracownik6w obslugujqcych (rozgra- wania na podstawie danych ewidencjono-
1. Kadry - ewidencja danych osobowych niczenie na wprowadzajqcych, potwierdza- wanych w innych modulach, czasu pracy 

pracownik6w, wprowadzana w jednym jqcych i realizujqcych). Generowanie zam6- na warsztacie, Karcie Drogowej, przejecha-
miejscu dla ca/ej firmy. Pozostale moduly wien zakupu ze zbiorczego widoku zapo- nych kilometrach, oddelegowaniach po-
korzystajq z tych informacji w ograniczo- trzebowan potwierdzonych do realizacji. mi~;dzy dzialami. 
nym dla siebie zakresie. Przykladowo: nie- 9. Zam6wienia zakupu - ewidencja zam6- 15. Controlling - przygotowywanie bud:i:et6w 
obecnosci wprowadzone w Karcie Drogo- wien generowanych z zapotrzebowan jak dla osrodk6w odpowiedzialnosci z ewi-
wej czy Planach Pracy SCJ potwierdzane i wprowadzanych r~cznie. Obsluga statu- dencjq wprowadzanych korekt i scie:i:ki jej 
przez dzial kadr i dzi~ki temu w spos6b au- su realizacji i weryfikacja uprawnien pra- zatwierdzenia. Rozgraniczenie na koszty 
tomatyczny dane w~drujq do modulu Nie- cownik6w obslugujqcych. Zmieniajqc stan planowane przez osrodek i specjalistycz-
obecnosci. Tutaj odbywa si~ ich ostatecz- zapotrzebowania, automatycznie zmienia ne zale:i:ne od og61nego klucza procento-
ne sprawdzenie i rozliczenie. si~ status zr6dlowego zapotrzebowania co wego (energia, woda, ... dane stricte tech-

2. Bi/ety rodzinne - ewidencja wniosk6w w latwy spos6b pozwala sledzic realizacj~ niczne jak kilometry przejechane na liniach, 
i doladowan bilet6w os6b uprawnionych samego zapotrzebowania. strefach, gminach itp, punktualnosc, zuiy-
i ich rodzin. Generowanie do modulu So- 10. Magazyny - ewidencja dokument6w ma- cie paliwa, eksploatowany tabor itp.) Ana-
cjalnego swiadczenia celem naliczenia gazynowych prowadzonych w metodach liza wykonania bud:i:etu w okresie mie-
ewentualnego podatku. FIFO, LIFO, DIDO, w cenach ewidencyj- s i~cznym i narastajqco. Analizy stworzo-

3. Fundusz Socjalny - ewidencja z automa- nych. Mo:i:liwosc wystawiania jednego do- ne bezposrednio w Excelu pobierajqce 
tycznym wyliczeniem przekroczenia pro- kumentu z wielu magazyn6w z tej samej dane z systemu, mo:i:liwosc ciqglego roz-
g6w zwolnienia z podatku, obsluga eme- grupy. Cechowanie calego dokumentu lub woju przez tworzenie wlasnych zestawien 
ryt6w, rencist6w, wd6w, pracownik6w wla- konkretnej pozycji zleceniem MPK (miej- dzi~ki wbudowanych funkcjom Excela 
snych i obcych, generowanie do modulu seem powstawania koszt6w) . Obsluga na- z kategorii MUNICOM.premium. 
Przelewy swiadczen wyplacanych na ROR rz~dziowni , wypo:i:yczania i stan6w posia-
wlasny lub obey np. organizatora kolonii . dania. Obsluga magazyn6w BHP. Wsp6/- Cz~sc techniczna specyficzna tylko dla firm 
Mo:i:liwosc wyplaty swiadczen przez kas~ praca z systemem na Stacji Paliw, pobiera- komunikacyjnych: 
g/6wnq przedsi~biorstwa. Nadz6r nad kar- nie z niego rozchod6w paliwa na konkret- 1. Rozklad Jazdy (RJ) - modu/ przeznaczony 
totekq rocznq swiadczen. Mozliwosc stwo- ne autobusy. Obsluga reklamacji i regene- do przechowywania i edycji danych RJ, za-
rzenia listy plac (wyplaty) na podstawie ju:i: racji obcej. Stany magazynowe widoczne wiera informacje o przystankach , trasach 
istniejqcej listy socjalnej. SCJ w systemie Obslugi Technicznej, czy/i przejazd6w, liniach i zadaniach przewozo-

4. Poiyczki KZP I ZFM - ewidencja udzielo- obsludze warsztatu i wystawianiu zlecen na- wych. Modul zasilany jest w dane (Import RJ) 
nych po:i:yczek i wklad6w (dla KZP) wraz prawy. z modulu planowania rozkladu jazdy wyko-
z historiq ich splat. Obsluga :i:yrant6w 11. Sprzedai, zakup - ewidencja faktu r, sprze- rzystywanego przez ZTM Lubl in. Po wpro-
i splacanych przez nich po:i:yczek za dlu:i:- da:i: bilet6w papierowych, sprzeda:i: uslug. wadzeniu przez ZTM nowego rozk/adu, 
nik6w. Automatyczne zmiany stanu po 12. Srodki trwate i wyposaienie - prowadze- calosc opisujqcych go danych jest impor-
przyj~ciu wplaty w g/6wnej kasie przedsi~- nie kartotek srodk6w trwalych wedlug ewi- towana, tworzqc jednoczesnie w systemie 
biorstwa. Generowanie przelew6w z wy- dencji podatkowej i bilansowej. Rejestro- ko lejnq wersj~ RJ , z podaniem daly od 
platami poi:yczek. lntegracja z modulem wanie i prowadzenie historii wszystkich kiedy nowa wersja wchodzi w i:ycie. 



Dane RJ wykorzystywane Sq przez moduly: 
Harmonogram i Dyspozytor. 

2. Harmonogram - modul przeznaczony jest 
do ~wspomagania planowania czasu pracy 
kierowc6w w zakresie: przygotowania pier
wotnego (bazowego) miesit;)cznego harmo
nogramu pracy kierowc6w, planowanego do 
wykorzystania w przyszlym miesiqcu oraz 
przygotowania w trakcie trwania miesiqca 
plan6w dziennych pracy kierowc6w przez 
skorygowanie w poszczeg61nych dniach 
bazowego harmonogramu miesit;)cznego. 
Modul wspomaga pract;) planisty przez: 
a) kontrol~ sposobu ulozenia grafiku pra

cy kierowc6w pod wzglt;)dem przestrze
gania ustalonych warunk6w poprawno
sci planowania pracy, wynikajqcych 
z przepis6w i uwarunkowan zatrudnienia 
w przedsit;lbiorstwie; 

b) mozliwose automatycznego przydziele
nia zadan i dni wolnych kierowcom dla 
zapewnienia obsady wymaganych 
sluzb, przy czym planista ma ostatecz
ny wplyw na przydzial zadan i ksztalt 
harmonogramu pracy; 

c) bieiqce informowanie operatora o sta
nie zaplanowanej pracy kierowc6w 
poprzez wykazywanie bilans6w godzi
nowych i dniowych w zakresie czasu 
pracy, nieobecnosci wykorzystania 
dostt;)pnych sluzb. 

Modul bazuje na danych fisty kierowc6w po
chodzqcych z systemu kadrowego , liscie po
jazd6w wsp61nie wykorzystywanej dla 
wszystkich modul6w systemu. 
a) Przydzielane w tworzonym harmonogra

mie pracy zadania wynikajq bezposred
nio z tresci zadan w rozkladzie jazdy na
wet jeieli ulega on zmianie w okresie pla
nowanym. 

b) Rejestr nieobecnosci pracownik6w, two
rzony i wykorzystywany w czasie planowa
nia pracy jest wsp61nym dla calego syste
mu (r6wniei systemu kadrowego) , i daje 
biezqcy obraz stanu wykorzystywania 
przez pracownik6w r6Znego rodzaju nie
obecnosci np. urlop6w. 

3. Dyspozytor - modul realizuje funkcje biezq
cego wykonania zadan przez sledzenie sta
nu i zakl6cen w ich przebiegu ewidencjono
wania wydawanych kierowcom dyspozycji. 
Praca dyspozytora bazuje na dziennym pla
nie pracy kierowc6w przygotowanym w mo
dule harmonogram (zawiera on zadania wraz 
z przydzielonymi im kierowcami i pojazda
mi) , kt6ry zmienia sit;) wskutek dyspozycji 
operatora. 
Modul przewiduje ewidencjt;) dyspozycji: 
a) wydruku i wydania dokumentu karty 

drogowej, 
b) odnotowania wyjazdu i zjazdu pojazdu, 

c) przestoj6w na linii wraz z przyczynq ich 
powstania, 

d) podmiany pojazd6w i kierowc6w na linii , 
e) naprawy pojazdu na miescie przez po-

gotowie techniczne, 
D nieobecnosci kierowc6w. 
Po zakonczeniu pracy Dyspozytor weryfiku
je karty drogowe, czyli sprawdza zwr6cony 
przez kierowct;) papierowy dokument karty 
drogowej z zawartosciq danych w systemie 
opisujqcq przebieg pracy pojazdu. Na tej 
podstawie automatycznie tworzone Sq dane 
w systemie Karta Drogowa, sluzqce do rozli
czenia czasu pracy oraz paliwa. 
Modul udostt;)pnia informacje o stanie reali
zacji zadan przewozowych, raporcie gotowo
sci technicznej pojazd6w, zjazd6w awaryj
nych i przestoj6w. 
Modul wsp61pracuje z pojazdami wymienia
jqc dane w trybie on-line tub off-line. 

4. Karta drogowa - modul przeznaczony jest do: 
rozliczenia czasu pracy kierowc6w (z przeka
zaniem danych do systemu placowego) , rozli
czenie paliwa (wykazanie zuzycia paliwa, 
przepal6w i oszczt;)dnosci w ukladzie pojaz
d6w i kierowc6w), rozliczenie material6w eks
ploatacyjnych (np. oleje, smary, plyny, .. . ) 
Dokumenty kart drogowych utworzone 
w module dyspozytor, zasilane Sq informa
cjami o tankowaniach pojazd6w z modu/u 
obslugi stacji paliw. Dodatkowo Sq automa
tycznie uzupelniane o czas ogrzewania po
jazd6w wg ustalonych regul. Po ostatecz
nej weryfikacji danych (czas pracy, przeje
chane kilometry i paliwo) przez osoby od
powiedzialne za rozliczenie kierowc6w, kar
ty drogowe Sq rozliczane w cyklu dziennym 
i miesit;)cznym. 
Rozliczenie miesiqca konczy sit;) wydrukowa
niem kart zarobkowych kierowc6w (dane 
rozliczenia czasu pracy stajq sit;) dostt;)pne 
dla systemu placowego) oraz wydrukowa
niem dokument6w rozliczenia paliwa. 

5. Plany Pracy - to modul przeznaczony do 
planowania i rozliczania czasu pracy wszyst
kich pozostalych grup pracownik6w (poza 
kierowcami) . Planowanie pracy polega na 
przydzieleniu pracy w dniach ina zmianach, 
z okresleniem dni wolnych. W trakcie trwa
nia miesiqca ewidencjonowane Sq rzeczywi
sty czas pracy oraz nieobecnosci pracowni
k6w. Rozliczenie miesiqca konczy sit;) wydru
kowaniem kart zarobkowych pracownik6w 
(dane rozliczenia czasu pracy stajq si~ do
st~pne dla systemu placowego) . 

6. Obsluga Techniczna - to modul sluzy do 
wspomagania i koordynacji pracy dzial6w 
technicznych w zakresie biezqcej kontroli 
i obslugi stanu technicznego pojazd6w 
i maszyn oraz innych element6w zdefiniowa
nych w module ,srodki trwale". 

Do gl6wnych funkcji tego systemu naleiy re
jestracja zlecen napraw i obslug technicznych 
pojazd6w i maszyn, ewidencja zlecen zewn~trz
nych, prowadzenie kartoteki zmian silnik6w, ogu
mienia, akumulator6w oraz definiowanie cykli pia- . 
nowanych przeglqd6w technicznych pojazd6w. 
Ewidencjonowane dane zlecen uzupelnia infor
macja o aktualnym przebiegu pojazdu zgodnie 
z informacjq naliczonq w modulach ,dyspozy
tor" i ,karta drogowa" na podstawie tresci doku
ment6w kart drogowych . Automatyczne wska
zywanie pojazd6w i maszyn, dla kt6rych wyma
gane jest wykonanie przeglqd6w bqdz badan 
technicznych z mozliwosciq wystawienia i wy
drukowania odpowiedniego zlecenia. 

Ponadto system umozliwia obliczanie efek
tywnego czasu pracy mechanik6w, wyliczanie 
czasu napraw (postoju) pojazd6w, prowadzenie 
rejestru zuzytych material6w i czt;)sci , ewiden
cjonowanych w ,systemie magazynowym" 
w trakcie realizacji zlecen napraw jak i koszty 
obslugi zlecen (czasu pracy i materia/ow) wyko
rzystywane Sq przez modul finansowo-ksi~gowy . 

Podsumowanie 
System MUNICOM, w r6Znych wersjach, 

to juz prawie 20 lat historii. Na przestrzeni ostat
nich kilku lat, poprzez zastosowanie nowych 
technologii informatycznych, a takze scislejsze 
powiqzanie tego rozwiqzania z ofertq R&G, 
powstal zupelnie nowy produkt o nazwie 
MUNICOM.premium. Moze bye on skutecznie 
por6wnywany z popularnymi na rynku pakieta
mi oprogramowania, kt6re byly stosowane 
w przedsit;)biorstwach komunikacyjnych. 

Wg autora, nie ma na rynku polskim por6w
nywalnego pakietu opracowanego przez jeden 
zesp61 projektowy, lqczqcy w sobie wszystkie 
wymienione wyzej funkcjonalnosci a w szczeg61-
nosci takie powiqzania pomit;)dzy systemami 
i urzqdzeniami pokladowymi pojazd6w. Bye moze 
warto zainteresowae sit;) tym rozwiqzaniem np. 
w jego implementacji w MPK Lublin jak i ZTM, 
aby co najmniej wyrobie sobie poglqd w zakre
sie mozliwych do spelnienia oczekiwan w stosun
ku do wdraianego systemu informatycznego. 

Pamit;)tae nalezy, ze najlepiej ,sit;) nosi" gar
nitur szyty na miart;), co przenoszqc na grunt 
omawianych zagadnien, najlepszy jest system 
,ZNANY" (Zintegrowany, Nowoczesny, Ade
kwatny, Niezawodny, sprawdzonY w warunkach 
polskich przedsit;)biorstw komunikacyjnych}. 

Warto takze podkreslie na koniec, ze aktu
alny ksztalt tego rozwiqzania w sporym zakre
sie jest wynikiem aktywnego udzialu firm, w kt6-
rych byl on wdrazany, a w obszarze zarzqdza
nia firmq w szczeg61nosci MPK Lublin. Za wsp61-
pract;) w tym miejscu nalezq sit;) podzit;)kowania. 

Tadeusz Gancarz 
- dyrektor handlowy PZI TARAN 


