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METODY ZARZ�DZANIA 
FLOT� SAMOCHODOW� W FIRMIE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono istot� zarz�dzania flot� pojazdów transportowych w firmie. Omówiono 

zadania przewozowe w dystrybucji towarów oraz kryteria sk�adaj�ce si� na proces rozwózki. Zapre-
zentowano równie� koncepcj� inteligentnych systemów transportowych. Ostatnia cz��� artyku�u po-
�wi�cona zosta�a outsourcingowi, czyli wykorzystaniu zasobów floty pojazdów firmy zewn�trznej. 

WST�P 
W obliczu gospodarki rynkowej coraz wi�cej przedsi�biorstw dostrzega ogromn� rol� lo-

gistyki transportowej. W czasach du�ej konkurencji, rosn�cych wymaga� klientów, bardzo 
istotnym jest wybór odpowiedniej metody zarz�dzania flot� samochodow� w firmie. W tym 
rozumieniu zleceniodawcy coraz cz��ciej wymagaj� od firm transportowych du�ej elastycz-
no�ci, szybko�ci dzia�ania, a tak�e kompleksowej obs�ugi zwi�zanej z przewozem ka�dej ilo-
�ci towaru, o zró�nicowanych gabarytach, w sposób maksymalnie efektywny. Spe�nienie tych 
warunków uzale�nione jest od racjonalnego planowania rozwózki towarów oraz odpowied-
niego kierowania zadaniami transportowymi. Klasycznie formu�owane zadanie transportowe 
w uj�ciu technicznym polega na rozwi�zaniu problemu planowania roz�o�enia potoku ruchu 
w systemie transportowym [1]. W referacie przedstawiono kluczowe zalety, jakie nios� za 
sob� wdra�ane do firm nowoczesne metody zarz�dzania flot� samochodow�. 

1. ISTOTA DYSTRYBUCJI TOWARÓW 
Dystrybucja towarów jest jednym z najwa�niejszych elementów w �a�cuchu logistycz-

nym, poniewa� ma za zadanie udost�pnienie produktu w miejscu i czasie odpowiadaj�cym 
potrzebom oraz oczekiwaniom klientów. Z ogólnego punktu widzenia dystrybucja oznacza 
proces i struktur� przemieszczania towarów od wytwórców do docelowych odbiorców [2].  
Dzia�ania te zwi�zane s� z wyborem sposobu rozwózki towarów i zaliczane s� w ka�dym 
przedsi�biorstwie do decyzji strategicznych. Wp�ywaj� one bowiem ostatecznie na skutecz-
no�� dzia�a� i osi�gane efekty ekonomiczne. 

Integraln� cz��ci� systemu dystrybucji jest system przewozowy, jako element systemu 
transportowego. Celem dzia�ania systemu przewozowego jest optymalne w sensie przyj�tych 
kryteriów – zaspokajanie, zg�aszanych na danym obszarze, zada� transportowych poprzez 
realizacj� procesu transportowego. Wed�ug definicji proces transportowy obejmuje dzia�ania 
przewozowe z u�yciem �rodków transportowych w celu przemieszczania �adunków w �ci�le 
okre�lonych relacjach [3]. 
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Zadania przewozowe, okre�lone potrzebami klientów charakteryzowane s� trzema wiel-
ko�ciami: 
– rodzajem i ilo�ci� �adunków, które nale�y przewie	�, 
– relacj� wymaganego przemieszczania �adunków, 
– terminem przemieszczania. 

1.1. Automatyczne planowanie dystrybucji towarów 
Niezale�nie od wybranej metody, automatyczne planowanie dystrybucji opiera si� na 

czterech podstawowych koncepcjach. Konieczne jest okre�lenie przestrzeni mo�liwych roz-
wi�za�, funkcji celu, przypisaniu rozwi�zaniom warto�ci liczbowych oraz zastosowanie od-
powiedniego sposobu rozwi�zania. 

Wspomniana przestrze� mo�liwych rozwi�za� jest niezmiernie istotnym aspektem, po-
niewa� jest �ci�le powi�zana z przyj�tym sposobem kodowania rozwi�za� oraz sposobem 
obs�ugi algorytmu. Niew�a�ciwe przedstawienie rzeczywistego problemu mo�e zarówno 
stworzy� nierealistyczne rozwi�zanie lub wykluczy� wyszukanie poprawnego. 

Po zdefiniowaniu przestrzeni mo�liwych rozwi�za� nale�y okre�li�, jakiego rodzaju pla-
nu dystrybucyjnego poszukujemy, czyli co jest celem naszych bada�. Funkcja celu najcz�-
�ciej wyst�puje, jako z�o�one wyra�enie matematyczne, opisuj�ce problem dystrybucyjny 
postaci� liczbow�. Poszukuje si� takiego planu dystrybucyjnego, który minimalizuje sum� 
wszystkich odleg�o�ci, oraz liczb� pojazdów realizuj�cych zadania transportowe. W praktyce 
funkcje celu w zale�no�ci od zadanych metod rozwózki s� rozszerzane o bardziej szczegó�o-
we kryteria. 

Kolejnym krokiem jest wyliczenie okre�lonej warto�ci liczbowej dla sumy wszystkich 
pokonywanych odleg�o�ci przez planowane samochody. Porównuj�c alternatywne trasy mo�-
liwe jest okre�lenie o ile jedna lub kilka tras s� lepsze od poprzednich. Oszacowanie ró�nicy 
pomi�dzy bie��cym rozwi�zaniem a wszystkimi alternatywnymi przebiega znacznie szybciej, 
ni� wyliczanie funkcji celu dla ka�dego ewentualnego rozwi�zania. 

Ca�y proces poszukiwania najkorzystniejszego rozwi�zania planu dystrybucyjnego zarz�-
dzany jest przez odpowiedni algorytm, który przeszukuje mo�liwe rozwi�zania tak, aby naj-
korzystniej spe�ni� kryteria funkcji celu. Wykazano, i� tradycyjne metody oparte na przeszu-
kiwaniu ca�ej przestrzeni rozwi�za� s� niepraktyczne. Lepszym rozwi�zaniem jest metoda 
przeszukiwania s�siedztwa okre�lonego rozwi�zania problemu dystrybucyjnego.  
W metodzie tej wybierane s� kolejne w�z�y trasy znajduj�ce si� w najbli�szej odleg�o�ci od 
w�z�a poprzedniego, a� do momentu dodania wszystkich w�z�ów do marszruty danego �rodka 
transportowego. W przypadku wyczerpania si� mo�liwo�ci za�adunkowych proces budowy 
trasy zaczyna si� od nowa dla kolejnego pojazdu. Niedogodno�ci� zwi�zan� z t� metod� jest 
brak gwarancji wyliczenia optymalnego rozwi�zania, poniewa� algorytm mo�e zatrzyma� 
proces oblicze�. Dzieje si� tak w przypadku, gdy nie jest on w stanie okre�li� rozwi�zania 
lepszego od poprzedniego. 

Zastosowanie algorytmów wykorzystuj�cych metaheurystyk� pozwala kontynuowa� pro-
ces poszukiwania lepszego rozwi�zania dalej, ni� ma to miejsce w opisanym powy�ej algo-
rytmie. Algorytm obliczeniowy, po osi�gni�ciu lokalnego minimum, dopuszcza w kolejnym 
kroku przyj�cie rozwi�zania z przedostatniego kroku. W wyniku tego, proces przeszukiwania 
lokalnego s�siedztwa zostaje przesuni�ty w inny obszar przestrzeni rozwi�za�, w nadziei zna-
lezienia lepszego rozwi�zania. W konsekwencji zapobiega to zatrzymaniu si� algorytmu lub 
jego zap�tleniu. Skuteczno�� opisanych metod znajduje potwierdzenie we wspó�czesnych, 
zaawansowanych systemach logistycznych [4]. 



AUTOBUSY    3 

2. KONCEPCJA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTO-
WYCH 
Optymalne administrowanie parkiem pojazdów transportowych wymaga wspomagania 

profesjonalnym systemem informatycznym, który pozwala efektywniej realizowa� postawio-
ne zadania. Producenci i dostawcy sprz�tu informatycznego obecni na krajowym rynku nie-
ustannie udoskonalaj� swoje produkty, które rekomenduj� firmom posiadaj�cym floty pojaz-
dów. 

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) stanowi� szeroki zbiór ró�norodnych narz�dzi 
bazuj�cych na technologii informatycznej. Oparte s� na elektronice pojazdowej, umo�liwiaj�-
cej efektywne i sprawne zarz�dzanie infrastruktur� transportow�. W takich systemach funk-
cjonowanie transportu jest w wysokim stopniu wspierane zintegrowanymi rozwi�zaniami 
programowymi, telekomunikacyjnymi, informatycznymi a tak�e informacyjnymi. Rozwi�za-
nia tego typu zintegrowane z fizycznymi systemami transportowymi, dostosowane do ich 
potrzeb i realizowanych przez nie zada� nazywane s� telematyk� transportu [5]. Wyst�puj�ce 
potrzeby uzale�nione s� od: organizacji i sposobu zarz�dzania poszczególnymi podsystema-
mi, zachodz�cych w podsystemach procesów oraz istniej�cej infrastruktury. Technologie te-
lematyczne wprowadzane s� do elementów wyposa�enia infrastruktury transportowej i pojaz-
dów. Podstawowym celem tych dzia�a� jest takie zarz�dzanie pojazdami, �adunkami i trasami, 
które powoduj� skrócenie czasów przejazdu, ograniczenie zu�ycia paliwa oraz maksymalne 
wykorzystanie �adowno�ci pojazdów transportowych. 

Dziedzin� zastosowania inteligentnych systemów transportowych istotn� dla poprawy 
funkcjonowania transportu jest zarz�dzanie przewozem �adunków i taborem. Zarz�dzanie 
pojazdami z zastosowaniem ITS pozwala na: 
– zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzi�ki wymianie informacji, automatycznym kontro-

lom pojazdów i kierowców, 
– administrowanie przewozami poprzez rejestracj� pojazdów,  
– elektroniczny monitoring pojazdów; 
– zarz�dzanie przewozami w centrach logistycznych poprzez wyznaczenie harmonogramów 

podró�y,  
– wyznaczanie tras, 
– monitorowanie przewozów [6]. 

Zastosowanie ITS pozwala usprawni� wymian� informacji pomi�dzy kierowcami, prze-
wo	nikami i centrami logistycznymi. U�ycie zaawansowanych programów wymiany infor-
macji pozwala na podniesienie sprawno�ci ruchu pojazdów, przy równoczesnym skróceniu 
czasu procedur przewozowych. Efektywno�� dystrybucji towarów zwi�ksza si� poprzez lep-
sze planowanie dostaw, wy�sze wspó�czynniki obci��enia pojazdów oraz bardziej efektywne 
ich wykorzystanie. W tym celu stosuje si� zintegrowane systemy ��cz�ce inteligentne plano-
wanie trasy wspomagaj�ce kierowców, inteligentne pojazdy oraz interakcje z infrastruktur�. 

Reasumuj�c, programy informatyczne wspomagaj�ce zarz�dzaniem flot�, które pojawi�y 
si� na rynku kilka lat temu, odnotowuj� sukcesywnie wzrost ich popularno�ci w�ród osób 
odpowiedzialnych za zarz�dzanie flot�. Jednak nadal mo�emy si� natkn�� si� na przypadki, 
kiedy podstawowym narz�dziem analiz w firmie jest arkusz kalkulacyjny Excel czy baza da-
nych Access. Spotkamy si� wtedy z opini�, �e oprogramowania s� drogie, zbyt skomplikowa-
ne czy te� nie spe�niaj� indywidualnych potrzeb danej floty albo zwyczajnie „obawiamy si�” 
ich, jako czego� nowego. Oczywi�cie mo�na zarz�dza� flot� bez wsparcia tych narz�dzi, ale 
pytanie, po co, skoro mo�na prac� fleet managera uczyni� �atwiejsz� i przyjemniejsz�. W do-
bie, kiedy tak du�y nacisk k�adzie si� na efektywno�� pracy, kierownik floty, zamiast sp�dza� 
godziny np. nad raportem zu�ycia paliwa czy planowaniem tras i �adunków mo�e t� sam� 
czynno�� wykona� w ci�gu kilku sekund, otrzymuj�c gotowy, przejrzysty raport. 
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3. CAR FLEET MANAGEMENT (CFM) 
Coraz cz��ciej klienci stawiaj� wymagania dotycz�ce czasu dostawy a dok�adniej, okre-

�laj� okno czasowe w jakim oczekuj� dostarczenia zamówionych przez nich produktów. Po-
wstaje wi�c problem organizacji terminowych dostaw, w których g�ównym ograniczeniem 
jest czas. W tej sytuacji wiele przedsi�biorstw rozpoczyna wspó�prac� z podmiotami gospo-
darczymi, których g�ównym celem i 	ród�em zysku jest �wiadczenie us�ug logistycznych. 

Outsourcing (Outside resource using – wykorzystywanie zasobów zewn�trznych) w lo-
gistyce jest metod� strategicznego kszta�towania struktury dzia�alno�ci i koncepcj� organiza-
cyjn� rozwózki towarów. Korzystanie przez przedsi�biorstwo narz�dzi czy us�ug oferowa-
nych przez wyspecjalizowanych operatorów logistycznych wynika z potrzeby osi�gni�cia 
lepszych wyników przy jednoczesnym skoncentrowaniu si� na kluczowej dzia�alno�ci bizne-
sowej. Praktyka stosowania outsourcingu wskazuje na korzy�ci: 
– d��enie do likwidacji kosztów sta�ych, 
– podwy�szenie sprawno�ci i skrócenie czasu realizacji,  
– wyszczuplenie organizacji, 
– uwolnienie kapita�ów przewidzianych pod inwestycje, 
– dywersyfikacja ryzyka, itp. 

Najcz�stsze obawy ze strony zarz�dów firm rozwa�aj�cych outsourcing wi��� si� z na-
st�puj�cymi zagadnieniami: 
– utrat� mo�liwo�ci zarz�dzania jako�ci�, terminowo�ci� i kosztami transportu, 
– konieczno�ci� redukcji zatrudnienia i przeprowadzenia zmian procedur organizacyjnych, 
– niepewno�ci� co do ko�cowych efektów. 

Z uwagi na powy�sze ryzyko, nale�y podkre�li�, i� outsourcing opiera si� na zasadach 
�cis�ego partnerstwa. Us�ugodawca przejmuje odpowiedzialno�� za prawid�owe funkcjono-
wanie zleconych obszarów rozwózki towarów, a w przypadku pe�nego outsourcingu – za ca-
�o�ciowe logistyczne funkcjonowanie firmy. Taki rodzaj wspó�pracy da zamierzone efekty 
tylko wtedy, gdy prawid�owo okre�li si� wymagania oraz wspóln� wizj� wspó�pracy przez 
obie strony [7].  

WNIOSKI 
Optymalizacja kosztów staje si� w dzisiejszych czasach jednym z najwa�niejszych czyn-

ników ekonomicznych. Zarówno w samodzielnym administrowaniu parkiem pojazdów, jak i 
w outsourcingu, ci�g�e szukanie oszcz�dno�ci jest zadaniem priorytetowym. Rozwój rynku 
informatycznego sprawia, �e firmy, które specjalizuj� si� w przygotowywaniu oprogramowa-
nia do zarz�dzania flot� samochodow�, przedstawiaj� coraz nowsze rozwi�zania. Administra-
torzy flot oczekuj� rozwi�za� kompleksowych, które jednocze�nie spe�ni� indywidualne, cz�-
sto nietypowe wymagania. Profesjonalnie dopasowane do potrzeb firmy oprogramowanie 
wspieraj�ce zarz�dzanie pojazdami jest tak przygotowane, aby w pe�ni sprosta� tym zada-
niom.  
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METHODS OF VEHICLE FLEET 
MANAGEMENT IN A COMPANY 

Abstract 
The paper focuses on transport vehicles fleet management in an organization. Transport tasks in 

goods distribution as well as criteria concerning the delivery process were presented. Furthermore, 
the concept of intelligent transport systems was discussed. The final part deals with outsourcing i.e. 
using the vehicle fleet of an external company. 
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