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Kosztv eksploatacji taboru autobusowego
wprzedsiebiorstwach komunikacji samochodoweJ
Przemyslaw Misiurski
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Skutkiem procesu uzytkowania autobusu jest utrata jego wlasnosci
eksploatacyjnych. Wraz ze wzrostem wieku srodka transportu spada jego
wartosc i zwi~ksza si~ ryzyko wyslqpienia awarii. W celu zmniejszenia intensywnosci starzenia si~ taboru, przedsi~biorstwa komunikacji samochodowej wykonujq szereg czynnosci, kt6re mozemy podzielic na dwie grupy1:
0 czynnosci planowane (biezqca obsluga taboru) ;
0 czynnosci nieplanowane (obsluga poawaryjna taboru) .
Do pierwszej grupy czynnosci zaliczyc mozemy systematyczne przeglqdy techniczne, konserwacj~ taboru, wymian~ plyn6w, olej6w, diagnostyk~, planowane naprawy zespol6w lub podzespol6w. Zakres tych czynnosci
wykonuje si~ systematyczne wustalonych odst~pach czasu. Do drugiej grupy
czynnosci zalicza si~ wszystkie nieplanowane naprawy, wynikajqce z awaryjnosci srodka transportu, w celu przywr6cenia jego funkcjonalnosci.
Czynnosci zwiqzane z obslugq taboru generujq koszty dwojakiego rodzaju2:
koszty zwiqzane z obslugq profilaktycznq;
koszty zwiqzane z uszkodzeniami taboru.
Na koszt eksploatacji taboru obok ww. koszt6w sklada si~ r6wniez
koszt biezqcego uzytkowania (m.in. koszty paliwa, oplaty drogowe, ubezpieczenia majqlkowe itp.).
Celem artykulu jest przedstawienie wysokosci koszt6w eksploatacji taboru autobusowego w przedsi~biorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomi~dzy wartosciq taboru a kosztami napraw. Obiektem badan Sq autobusy wykorzystywane w trzech przedsi~biorstwach
komunikacji samochodowej. Do badania rozkladu przebieg6w autobus6w wykorzystano dane z czterech przedsi~biorstw analizujqc 385
srodk6w transportu (autobus6w).

bylo w wieku powyzej 11 lat, a 15% autobus6w mialo
niz 20 Ia! (tabela 1). Najstarszy autobus w analizowanej grupie mial
32 lata. Sredni wiek autobusu to 14 Ia!, a odchylenie standardowe (wynoszqce 6) wskazuje na duze rozproszenie wieku autobus6w od sredniej.

wi~cej

*

*

Rys. 1. Struktura wiekowa autobus6w w 2010 r.
Zr6dlo: Transport wyniki dzialalnosci 2010. GUS, Warszawa 2011 r.
Histogram wiek autobusu
Oczekiwana normalna

180

r - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ,

160
140
120

~ 100
m

Struktura wieku taboru autobusowego
Europejska polityka transportowa na pierwszq polow~ XXI wieku zaklada zwi~kszenie roli transportu publicznego we wszystkich segmentach rynku przewoz6w pasazerskich. W realizacji !ego celu istolnq rol~
ma spelniac multimodalnosc i wykorzystanie zalet poszczeg61nych gal~zi transportu na r6znych etapach podr6zy. lstotne znaczenie w osiqganiu !ego celu ma transport autobusowy. Z danych EUROSTAT wynika,
ze jego udzial w rynku zbiorowych przewoz6w pasazerskich w UE-27,
tj. realizowanych autobusami, metrem, tramwajami, transportem kolejowym, lotniczym i morskim, ksztaltowal si~ w 2009 r. na poziomie 38,1%.
W zbiorowym transporcie lqdowym (autobusy, metro i tramwaje i kolej)
wynosil on w tym okresie 50,8%.
W Polsce udzial przewoz6w realizowanych autobusami w zbiorowym transporcie lqdowym w 2009 r. byl podobny do sredniej unijnej
UE-27 i wynosil51 ,5%. Do swiadczenia tych uslug wykorzystywano pojazdy o wysokim stopniu dekapitalizacji tech nicznej i ekonomicznej.
Dost~pne dane statystyczne wskazujq, ze w 2010 r. az 77,6%autobus6w
eksploatowanych w Polsce bylo w wieku powyzej 11 lat, a ponad 40%
autobus6w mialo wi~cej niz 20 lat (rys. 1).
W 2011 roku struktura autobus6w wedlug grup wieku przebadanych
w tym celu 385 autobus6w nalezqcych do czterech przedsi~biorstw
komunikacji samochodowej, nie ulegla znaczqcej poprawie (rys. 2).
Dane wskazujq, ze ai 79% autobus6w eksploatowanych w analizowanych
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Rys. 2. Histogram rozk/adu wieku badanych autobus6w w 2011 r.
Zr6dlo. Opracowanie w/asne na podstawie danych z pr.zedsif(biorstw komunikacji samochodowej.
Tab. 1. Wiek autobusow

Uczba
O,OOOOOO<=x<5 000000
5 OOOOOO<=x<10 00000
10,00000<=x<15,00000
15,00000<- x<20,00000
20,00000<=x<25,00000
25,00000<=x<30,00000
30,00000<-x<35,00000

33
45
102
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16
1
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Zr6dlo: Opracowanie wlasne.
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Skumulowany
procent
8 57143
11 68831
26,49351
37,92208
10,90909
4,15584
0,25974
0,00000

8,5714
20 2597
46 7532
84,6753
95,5844
99,7403
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Dysponujqc takim stanem taboru przedsiEilbiorstwa komunikacji samochodowej znajdujq SiEil w trudnej sytuacji, poniewaz starzejqcy siEil
tabor wymaga ponoszenia coraz to wyzszych kosztow zwiqzanych
glownie z obslugq profilaktycznq i uszkodzeniami (naprawy i remonty,
modernizacja).

Struktura kosztow eksploatacji taboru autobusowego
Do kosztow ewidencjonowanych w ksiEilgach rachunkowych analizowanych przedsiEilbiorstw, stanowiqcych koszty zwiqzane z eksploatacjq
taboru zalicza siEil:
0 zuzycie paliwa, smarow, olejow;
0 koszty ogumienia;
0 zuzycie materia/ow (CZEilSCi zamienne) ;
0 naprawy wlasne;
0 naprawy obce;
0 amortyzacjEil;
0 koszty zwiqzane z myciem pojazdu;
0 podatek od srodkow transportu;
0 ubezpieczenia komunikacyjne;
0 oplaty za autostradEil;
0 koszty zwiqzane ze splatq kredytow, leasingow.
StrukturEil kosztow poniesionych w 2011 roku w trzech sposrod czterech analizowanych przedsiEilbiorstw przedstawiono na rys. 3.
Roznice w przedstawieniu danych wynikajq glownie z nielidnolitego
i niejednioznacznego sposobu prowadzenia ewidencji kosztow w analizowanych przedsiEilbiorstwach. NajwiEilkszy procentowy udzial w strukturze
kosztow stanowi zuzycie paliwa - powyzej 50%. Koszt ten uzalezniony jest
glownie od przebiegu taboru autobusowego, cen oleju napEildowego oraz
ekonomicznosci spalania danego srodka transportu. Koszt ten mozna zredukowa6 nawet o polowEil, stosujqc bardziej ekonomiczne srodki transportu na trasach o mniejszej liczbie pasai:erow. Przykladem moze tu bye zakupiony przez jed no z przedsiEilbiorstw bus marki Mercedes-Benz Sprinter
515 CDI (5-letni) wyposai:ony w 19 miejsc dla podroznych. Przebieg tego
busa w 2011 roku wynosil 128,5 tys. km. Koszt paliwa to 54,3 tys. zl.
Dla porownania koszt paliwa 17-letniego autobusu Autosan H10-10.02
o porownywalnym przebiegu (122,8 tys. km) wynosil 96 tys. zl.
W 2011 roku analizowane przedsiEilbiorstwa na naprawy i remonty
wraz z materia/ami wydaly:
ifi przedsiEilbiorstwo A- 3 610,4 tys. zl. Sredni koszt na jed en auto bus
wynosil 22,8 tys. zl, przy srednim przebiegu jednego autobusu
67,6 tys. km ;
ifi przedsiEilbiorstwo B- 318,55 tys. zl. Sredni koszt na jeden autobus
wynosil 6,4 tys. zl, przy srednim przebiegu jednego autobusu
42,5 tys. km ;
ifi przedsiEilbiorstwo C - 408,95 tys. zl. Sredni koszt na jeden autobus
wynosil 4,4 tys. zl, przy srednim przebiegu jednego autobusu
32,9 tys. km.

przejezdza rocznie od 25 tys. km do 55 tys. km (tabela 2). Sredni przebieg
dla badanych przedsiEilbiorstw komunikacji samochodowej w 2011 roku
wynios/47,6tys. km. Przy maksymalnym mozliwym przebiegu punkt rownowagi oplacalnosci prowadzenia napraw (eksploatacyjnych i biei:qcych)
znajduje siEil w miejscu przeciEilcia siEil krzywej sumy kosztow napraw
i krzywej pokazujqcej wartos6 rynkowq taboru (rys. 5) .
Biorqc pod uwagEil fakt, ze sredni roczny przebieg taboru w przedsiEilbiorstwach komunikacji samochodowej wynosi 47,6 tys. km mozna
zatem przesunq6 punkt rownowagi miEildzy oplacalnosciq prowadzenia

Struktura koszt6w w przedsi~biorstwie A

Struktura koszt6w w

przedsi~biorstwie

C

Przebiegi taboru a kosztv eksploatacji
Duzy wplyw na ksztaltowanie SiEil kosztow eksploatacji taboru ma
przebieg autobusu. Od wielkosci przebiegu zalezy rowniez stopien jego
zuzycia. lm wyzsze przebiegi osiqga srodek transportu, tym z jego wiekiem rosnie ryzyko pojawienia siEil nieprzewidywanych napraw i remantow. Dalsze inwestowanie w naprawy staje SiEil w pewnym momencie nieoplacalne. Przekroczenie progu dopuszczalnej ekonomicznie gran icy eksploatacji taboru najCZEilSCiej wystEilpuje po okresie pelnej jego amortyzacji (czyli po okresie piEilciu lat)3, przy zalozeniu mozliwie najwiEilkszego
poziomu eksploatacji autobusu wyrazonego w jego przebiegach .
Jak wynika z rozkladu przebiegu autobusow (rys. 4) wraz ze wzrostem
rocznych przebiegow (poczqwszy od 55 tys. km rocznie) liczba badanych autobusow znacznie maleje. AZ 52% analizowanych autobusow

Rys. 3. Struktura koszt6w eksploatacji taboru w vvybranych przedsiflbiorstwach komunikacji samochodowej w 2011 r.
Zr6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych z przedsiflbiorstw komunikacji samochodowej.

rtowe
dalszych napraw i remont6w, a wartosciq srodka transportu z punktu
P1 do punktu P2 lub nawet do P3. Kilkunastoletni autobus kursujqcy
na liniach regularnych przejezdzajqcy okolo 35 tys. km rocznie b~dzie
generowal mniejsze koszty napraw biezqcych, i przy jego wartosci
Histogram Przebieg ,., [km[
-

Oczekiwana normalna
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rynkowej punk! r6wnowagi b~dzie si~ przesuwal na osi lat eksploatacji
do punkt ln. Wmomencie kiedy suma koszt6w napraw i remont6w zbliza
si~ do przekroczenia jego wartosci rynkowej nalezy podjqc decyzj~ o likwidacji danego srodka i zastqpieniu go nowym, aby uniknqc ponoszenia
dalszych niepotrzebnych koszt6w remont6w. Nalezy zatem prowadzic
wnikliwq analiz~ koszt6w ponoszonych przez tabor autobusowy w celu
wyznaczania optymalnych punkt6w r6wnowagi , kt6re w procesie zarzqdzania taborem pozwolq na podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Wi~kszosc przedsi~biorstw komunikacji samochodowej takich opracowan jednak nie prowadzi.
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Rys. 4. Histogram rocznych przebieg6w w[km] badanego taboru w2011 r.
Zr6dlo: Opracowanie w/asne na podstawie danych z przedsif?biorstw komunikacji samochodowej.

Skumulowany procent
5000 OOO<=x<15000 00
15000,00<=x<25000 00
25000,00<=x<35000,00
35000 OO<=x<45000,00
45000,00<=x<55000 00
55000,00<=x<65000,00
65000,00<=x<75000,00
75000,00<=x<85000,00
85000,00<=x<95000,00
95000,00<=x<105000,0
105000,0<=x<115000,0
115000,0<=x<125000,0
125000,0<=x<135000,0
135000,0<=x<145000,0
145000,0<=x<155000,0

31496
9,4488
26 5092
42,5197
61 ,4173
70,8661
77,4278
82,9396
87,9265
91,8635
95,0131
97,6378
98,9501
99,7375
100,0000
100,0000

Braki
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badan rynkowych prowadzonych przez r6zne osrodki naukowe
wynika, ze do najistotniejszych kryteri6w wyboru sposobu zaspokajania
potrzeb przewozowych zalicza si~:
0 bezpieczenstwo,
o punktualnosc,
0 czas podr6zy,
0 dost~pnosc w czasie,
o dost~pnosc geograficznq,
0 komfort podr6zy,
0 standard us!ug uzupelniajqcych,
0 dost~pnosc ekonomicznq uslug.
Poziom realizacji niekt6rych z wymienionych kryteri6w zalezy od stanu
technicznego i wyposazenia taboru autobusowego, wykorzystywanego
w swiadczeniu uslug przewozowych. Badania marketingowe potwierdzajq
jednoczesnie, ze standard ofertowany przez wielu przewoznik6w autobusowych odbiega od oczekiwan podr6znych. W konsekwencji stanowi
to barier~ rozwoju przewoz6w autobusowych, prowadzqc do wykorzystywania innych srodk6w transportu, w tym przede wszystkim indywidualnych samochod6w.
Badania empiryczne potwierdzajq, ze istnieje korelacja pomi~dzy
kosztami utrzymania i eksploatacji autobus6w a poziomem ich zuzycia
technicznego, zaleznego od wieku i ich przebiegu. Zwiqzek ten ma bezposredni wplyw na konkurencyjnosc przedsi~biorstwa na rynku przewoz6w pasazerskich.
Uwzgl~dniajqc przedstawione przeslanki, nalezy stwierdzic, ze inwestycje taborowe w przedsi~biorstwach transportowych realizujqcych
przewozy autobusowe zaliczyc nalezy do najwazniejszych zadan.
Powinny bye one podejmowane na podstawie racjonalnych przeslanek,
w tym przede wszystkim odnoszqcych si~ do przewidywanych koszt6w,
kt6re zostanq poniesione w calym cyklu zycia autobus6w. Tymczasem
decyzje inwestycyjne podejmowane SCI cz~sto w spos6b subiektywny,
nieuwzgl~dniajqcy ekonomicznych skutk6w przyj~tego rozwiqzania dla
przedsi~biorstwa transportowego.
Autor:
mgr inz. Przemystaw Misiurski - Politechnika Opolska, Wydzial Ekonomii i Zarzqdzania, e-mail: p.misiurski@po.opole.pl
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Rys. 5. Relacja pomif?dzy wartosciq taboru a kosztami naprawa przy
r6znych poziomach rocznych przebieg6w w {km]
Zr6dlo.· Opracowanie w/asne na podstawie W Bqkowski, Strategia
odnowy taboru , op.cit. , s. 21.
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