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CHARAKTERYSTYKA PROCESU EKSPLOATACJI  

OBIEKTÓW TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 

 

W artykule omówiono problem  optymalizacji procesu eksploatacji. Przeanalizowano procesy eksploatacji środków trans-

portu oraz przedstawiono ważniejsze problemy wymagające rozwiązania. Dokonano analizy metod optymalizacji, które po-

zwolą zwiększyć efektywność procesów transportowych. Przeanalizowano problemy eksploatacji środków transportu oraz 

ekonomiczne wskaźniki oceny efektywności procesu eksploatacji. Omówiono techniki komputerowe w utrzymaniu ruchu środ-

ków transportu.  

 

WSTĘP 

Pojęcie eksploatacji definiuje się jako „zespół celowych działań 
organizacyjno–techniczno–ekonomicznych związanych z wykorzy-
staniem obiektów technicznych przez ludzi oraz wzajemne relacje 
występujące między nimi, od chwili przyjęcia obiektu do wykorzy-
stania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego likwidacji". Bardzo 
ogólnie rozpatrując pojęcie „gospodarki” można wyróżnić etapy 
produkcji, dystrybucji, konsumpcji i utylizacja oraz w nich jako ob-
szar wspólny eksploatację (rys.1) [2]. Stąd pojęcie eksploatacji 
technicznej jako nauki zajmującej się różnymi aspektami wykorzy-
stywania środków technicznych przez człowieka na każdym etapie 
jego działalności gospodarczej. 

 

 
Rys.1.  Miejsce eksploatacji w gospodarce 

 
Każdy obiekt transportu charakteryzuje się pewnymi cechami 

ogólnymi: został on celowo wytworzony z materii nieożywionej przez 
człowieka, ma on określone przeznaczenie, w trakcie użytkowania 
ulega uszkodzeniom przez co wymaga obsługi, ma skończoną 
trwałość, celowo wykorzystać go może tylko człowiek, można go 
być ulepszać, może on także szkodzić człowiekowi oraz przecho-
dzić przez kolejne fazy życia.  

W procesie eksploatacji obiekt transportu w przedsiębiorstwie 
transportowym ulega starzeniu fizycznemu, co prowadzi do czę-
ściowej lub całkowitej utraty jego właściwości użytkowych (ekono-
miczności, wydajności, trwałości i niezawodności). W procesie 
użytkowania obiektu transportu następuje także zużycie materiałów 
eksploatacyjnych oraz pogarszają się jego właściwości użytkowe, 
co prowadzi do uniemożliwienia jego użytkowanie.  

Dlatego też problemy eksploatacji środków transportu, ekono-
miczna ocena efektywności procesu ich eksploatacji i wspomaganie 

informatyczne tego procesu, problemy z tym związane oraz propo-
zycje ich rozwiązania przedstawia się w niniejszym opracowaniu. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA  

Transport jest to wyodrębniony zespół czynności związanych 
z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpo-
wiednich środków transportu, np. samolotu, statku, samochodu, 
kolei. Przedsiębiorstwo transportowe zaś definiowane jest jako 
przedsiębiorstwo wykonujące przewozy osób lub rzeczy dostoso-
wanymi do tego środkami transportu oraz tworzące usługi pomocni-
cze bezpośrednio z tym związane, a także dające się identyfikować 
specyficznym produktem nazywanym usługą transportową. Trans-
port można rozpatrywać jako dawcę i biorcę, gdyż z jednej strony 
korzysta z produkcji poszczególnych gałęzi gospodarki, z drugiej 
zaś świadczy usługi przewozowe.  

Koszty transportu są podstawową kategorią ekonomiczną, któ-
ra określa zależność pomiędzy transportem a innymi sferami dzia-
łalności. Koszty są głównym kryterium wyboru przewoźnika, zaś 
wybór przewoźnika mówi o tym, czy należy wykorzystywać własne 
środki transportu, czy też firmy przewozowe. Koszty transportu są 
wypadkową takich elementów jak: stawki przewozowe, minimalna 
waga ładunków, urządzenia do załadunku i wyładunku, pakowanie 
i tworzenie jednostek ładunkowych, uszkodzenia w trakcie przewo-
zu, specjalne usługi oferowane przez przewoźnika np. przerwy 
w czasie transportu. Na koszt przewozów towarowych wpływa także 
koszt świadczenia usług transportowych, o którym decyduje efek-
tywność eksploatacji środków transportowych i zużycie płynów 
eksploatacyjnych, zależnych od stanu technicznego środków trans-
portu. Utrzymywanie wysokiej gotowości do działania wymaga 
systematycznego odtwarzania potencjału środków transportu, czego 
z kolei wynikiem powinny być złożone i wzajemnie skoordynowane 
działania mające na celu utrzymanie środków transportu 
w odpowiedniej gotowości technicznej.  

W przedsiębiorstwie transportowym wyróżnia się następujące 
podstawowe procesy eksploatacji: 
1. Przed przyjęciem w użytkowanie. 
2. Użytkowania. 
3. Obsługiwania i odnowy. 
4. Diagnozowania. 
5. Likwidowania. 

Ad.1. Procesy przed przyjęciem w użytkowanie to wstępny etap 
eksploatacji obejmujący np. przewóz środków transportu i ich pod-
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zespołów do miejsca ich użytkowania lub przechowywania, a także 
przygotowanie ich do użytkowania. Prawidłowa realizacja procesów 
przed przyjęciem w użytkowanie ma duży wpływ na jakość eksploa-
tacyjną środków transportu w następnych etapach ich eksploatacji, 
a w odniesieniu do podzespołów na ich funkcjonowanie i łatwość 
montażu. Istotne tu jest także to, jak długo środki transportowe i ich 
podzespoły pozostają na tym etapie. 

Ad.2. Najważniejsze w zbiorze procesów eksploatacyjnych jest 
proces użytkowania, gdyż w trakcie przebiegu tego procesu zaspo-
kajane są potrzeby transportowe, dla których środki transportu 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane.  

Ad.3. Proces obsługiwania związany jest z utrzymaniem środka 
transportu w pełnej zdatności, zaś procesy odnowy związane są z 
budową lub modernizacją systemu obsługowo - naprawczego, 
gromadzeniem i przekazywaniem producentom środków transportu 
informacji o uszkodzeniach, ich przyczynach i skutkach, kształcenia 
specjalistycznych kadr. Pracochłonność i czasochłonność realizacji 
procesów obsługiwania uzależnione są od stanu eksploatowanych 
środków transportu, ich jakości, prawidłowości realizacji poszcze-
gólnych procesów eksploatacyjnych, intensywności oddziaływań 
czynników destrukcyjnych, kosztów realizacji czynności obsługowo -
 naprawczych itp.  

Ad.4. Aby prawidłowo planować i realizować procesy obsługi-
wania  i odnowy musimy posiadać wiarygodne informacje o stanie 
technicznym środków transportu i ich zespołów. Bardzo istotne są tu 
sposoby zbierania, przetwarzania i przekazywania tych informacji 
w systemie eksploatacji środków transportu. W celu efektywnego 
wykorzystania środków transportu należy identyfikować te procesy, 
których efektywność realizacji uzależniona jest od sposobu wyko-
rzystania informacji o aktualnych, przeszłych i przyszłych ich sta-
nach oraz kierowcach środków transportu i ich otoczeniu. Niestety w 
przedsiębiorstwach transportowych badania diagnostyczne realizo-
wane są najczęściej w niepełnym zakresie, co utrudnia podejmowa-
nie decyzji obsługowych i naprawczych. Wynikiem tego jest niska 
jakość napraw oraz duża częstotliwość występowania takich sa-
mych uszkodzeń czy też uszkodzeń tych samych zespołów i ukła-
dów. Stosunek nakładów do efektów związanych z rozwojem badań 
diagnostycznych środków transportu w procesie ich eksploatacji 
zależny jest od ich rodzaju, celu i zakresu badań, rodzaju stosowa-
nych urządzeń i metod diagnozowania, złożoności i jakości budo-
wanych modeli diagnostycznych oraz możliwości komputerowego 
wspomagania realizacji badań diagnostycznych 

Ad.5. Proces likwidowania to zakończenie eksploatacji środka 
transportu, którego efektem jest sprzedaż tegoż środka lub też 
całkowity lub częściowy jego demontaż na podzespoły przeznaczo-
ne do powtórnego wykorzystania bądź też do wykorzystania mate-
riału, z którego zostały one wykonane i na podzespoły będące 
odpadami.  

2. PROBLEMY  EKSPLOATACJI ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Podczas użytkowania środków transportu występują różne nie-
przewidywalne zdarzenia, które ogólnie możemy nazywać proble-
mami, których nie można rozwiązać przy pomocy istniejących, 
znanych wzorców. W przypadku środków transportu najczęściej 
mamy do czynienia z problemem, gdy występuje w wyniku eksploa-
tacji zmiana stanu technicznego środka transportu, a przyczyna tej 
zmiany jest nieznana.  

Z punktu widzenia inżynierskiego ważny jest podział proble-
mów w systemie eksploatacji środków transportu na [2]:  
1. Dewiacyjne – w systemie pojawia się uszkodzenie, a jego 

przyczyna jest nieznana.  

2. Optymalizacyjne – pojawia się konieczność szukania ekstre-
mum funkcji ocenowej systemu.  

3. Innowacyjne – wyłoniła się potrzeba dokonania przebudowy 
systemu. 
Poprawne funkcjonowanie dowolnego systemu eksploatacji 

środków transportu transportowego z jednej strony uzależnione jest 
od sprawnego i efektywnego planowania i realizacji zadań opera-
cyjnych i wspierających, co wiąże się m.in. z optymalnym planowa-
niem tras, środków transportu i kierowców. Z drugiej jednak strony, 
należy wziąć pod uwagę wpływ poziomu organizacji procesów 
utrzymania danego systemu w stanie zdatności funkcjonalnej i 
zadaniowej, uwzględniającej: 
1. Warunki systemu związane z procesem projektowania i wytwa-

rzania systemu i jego wpływem na proces uszkodzeń w okresie 
eksploatacji. 

2. Warunki użytkowania definiujące zależności między pojawia-
niem się uszkodzeń środków transportu a realizacją procesu 
użytkowania. 

3. Uwarunkowań zewnętrznych i warunków obsługiwania  definiu-
jące relacje między rodzajem i terminami podejmowanych ope-
racji obsługiwania a podstawowymi charakterystykami nieza-
wodnościowymi środków transportu. 
Podstawowym problemem w obszarze eksploatacji środków 

transportu, jest określenie przez decydentów w przedsiębiorstwie 
transportowym sposobu bieżącego lub przyszłego obchodzenia się 
ze środkiem transportowym. Do podjęcia stosownych decyzji w tym 
zakresie niezbędne jest określenie stanu obiektu, czy też typu stra-
tegii obsługiwania niezbędnej do zastosowania w danej sytuacji 
eksploatacyjnej. Skuteczność podjętej decyzji jest bezpośrednio 
uzależniona od szybkości jej podjęcia oraz jej trafności. 

Podejmowanie decyzji bieżących w obszarze utrzymania środ-
ków transportu jest utrudnione ze względu na znaczną ilość infor-
macji, jakie należy wziąć pod uwagę, aby określić optymalne roz-
wiązania. Wiadomo też, iż liczba potencjalnych sposobów postępo-
wania, które powinny być uwzględnione, będzie zależała od wielu 
elementów, takich jak np. liczba środków transportu, występujące 
zależności między nimi (techniczne, ekonomiczne), dostępność 
części zamiennych, czy harmonogram zadań operacyjnych. Zapew-
nienie wysokiej jakości procesu decyzyjnego wymaga zastosowania 
komputerowych systemów wsparcia decyzyjnego, których zadaniem 
jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji poprzez ułatwie-
nie i poprawę fachowej oceny problemów będących przedmiotem 
decyzji, czyli poprawienie efektywności decydowania dzięki wspar-
ciu informacyjnemu i obliczeniowemu. 

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania firm przewozowych, 
w których pojazdy mają utrudniony dostęp do stacji diagnostycznych 
lub warsztatów naprawczych nie można stosować wyłącznie strate-
gii według aktualnego stanu, przynoszącej optymalne efekty eko-
nomiczne, ale tylko w sytuacjach stacjonarnych. Występuje tu zało-
żenie, że użytkowany środek transportu musi wykonać określony 
przewóz i pozostać technicznie zdatny do następnego zadania.  

Eksploatacja złożona jest z dwóch zależnych od siebie proce-
sów: użytkowania i obsługiwania. W związku ze znacznym wpływem 
stanu technicznego środków transportu na efektywność procesu 
użytkowania ważnym problemem jest utrzymywanie ich w stanie 
zdatności. Stan zdatności środka transportu jest określany jego 
zdolnością do funkcjonowania zgodnie z wymogami bezpieczeń-
stwa, ekonomii oraz wpływu na środowisko naturalne. Najczęściej 
stosuje się następujące metody utrzymywania środków transportu w 
stanie zdatności (rys.2) [9]:  
1. Bez diagnozowania, wg statycznej metody obsługiwania. 
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2. Z diagnozowaniem, wg dynamicznej i quasi dynamicznej me-
tody obsługiwania, gdzie wykorzystuje się urządzenia diagno-
styczne zewnętrzne, pokładowe i mieszane. 

Rys.2.  Algorytm sterowania utrzymaniem środka transportowego   
w stanie zdatności [9] 
 

Aby przeciwdziałać starzeniu się środków transportowych wy-
konuje się czynności obsługowe, które. można podzielić na: 
1. Czynności mające na celu zapobieganie starzeniu środków 

transportu w procesie eksploatacji (diagnozowanie, wzmacnia-
nie połączeń, regulacje, smarowanie, prace porządkowe); 

2. Czynności mające na celu usunięcie skutków starzenia i uzy-
skanie przez środek transportu stanu zdatności – czynności na-
prawcze; 

3. Czynności zapewniające utrzymanie czystości i gotowości 
środka transportu do użytkowania (mycie, sprzątanie, uzupeł-
nianie paliwa, oleju, cieczy chłodzącej itp.). 

3. SYSTEMY WSPARCIA DECYZYJNEGO 
 W  OBSZARZE UTRZYMANIA ŚRODKÓW  
TRANSPORTU W STANIE ZDATNOŚCI 

Zadania eksploatacji środków transportowych można zdefinio-
wać następująco: 
1. Dostosowanie podaży usług transportowych do zmieniającego 

się popytu pod względem ilościowym i jakościowym, 
2. Realizacja zadań transportowych przy minimum sumarycznych 

kosztów funkcjonowania systemu w dłuższych okresach. 
Na tej podstawie można sformułować podstawowe cele eksploatacji 
systemu i kryteria oceny warunków pracy środków transportowych. 

Celem w tym wypadku byłoby wsparcie procesu utrzymania 
środków transportu poprzez wskazanie najlepszej strategii obsługi-
wania ich przy znanych parametrach wejściowych i określonych 
wartościach podstawowych zmiennych decyzyjnych. Zakres prowa-
dzonych badań obejmuje opracowanie metod i algorytmów doboru 
strategii obsługiwania. Należy zdefiniować reguły decyzyjne, które 
będą stanowiły podstawę komputerowej procedury wspomagania 
decyzji. 

Analizy efektywności eksploatacji mogą mieć zarówno charak-
ter retrospektywny, dla  danych pozyskanych za dany okres spra-

wozdawczy metodami tradycyjnymi, jak i prospektywny z wykorzy-
staniem technik wirtualnych (np. komputerowa symulacja przebiegu 
zmian analizowanych stanów maszyn dla różnych wariantów decy-
zyjnych).  

Ocena procesu eksploatacji środków transportowych stanowi 
podstawę do opracowywania coraz to lepszych rozwiązań w zakre-
sie planowania i realizacji procesów użytkowania i obsługiwania, 
umożliwiających osiągnięcie przez system wymaganego poziomu 
niezawodności i bezpieczeństwa działania oraz efektywności eko-
nomicznej. Analizując stosowane metody oceny procesów eksploa-
tacji, można stwierdzić, że większość z nich można zaklasyfikować 
do dwóch podstawowych grup metod, tj.: analizy stanów systemu 
w określonych chwilach lub w określonym przedziale czasu, a w tym 
prognozowanie przyszłych stanów oraz tzw. metod bezpośredniego 
pomiaru.  

O ile podczas tworzenia ocen retrospektywnych zasadnicze 
znaczenie mogą mieć metody bezpośredniego pomiaru efektów 
końcowych, wyrażające deterministyczne ujęcie funkcjonowania 
systemu, o tyle w procesie tworzenia ocen prospektywnych znacze-
nie także może mieć ujęcie stochastyczne. W ocenach prospektyw-
nych dużego znaczenia nabierają techniki wirtualne, w tym symula-
cje komputerowe przebiegu procesów eksploatacji oraz zmian 
stanów środków transportowych i ich zespołów. 

Każda decyzja dotycząca sterowania procesem eksploatacji 
realizowanym w złożonym systemie eksploatacji jakim jest przed-
siębiorstwo transportowe powinna być poprzedzona analizą infor-
macji dotyczących m. innymi: 
1. Przebiegu procesu eksploatacji, 
2. Efektywności tego procesu, 
3. Występowania zagrożeń, 
4. Efektywności działania systemu eksploatacji, 
5. Efektywności działania wyróżnionych podsystemów systemu 

eksploatacji. 
Wyróżniamy dwa rodzaje stanów eksploatacyjnych środków 

transportowych: 
1. Stan zdatności zadaniowej, gdzie należą stany takie jak: 

– stan czynnego użytkowania obiektu technicznego, 
– stan oczekiwania obiektu technicznego na podjęcie realiza-

cji zadania, 
– stan oczekiwania obiektu technicznego ze względu 

na niezdatność otoczenia, 
– stan przestoju organizacyjnego obiektu technicznego; 

2. Stan niezdatności zadaniowej, gdzie należą następujące stany: 
– stan oczekiwania obiektu technicznego na obsługiwanie, 
– stan obsługiwania obiektu technicznego, 
– stan oczekiwania obiektu technicznego na diagnozowanie, 
– stan diagnozowania obiektu technicznego. 
Wartości wskaźników decyzyjnych (wskaźników oceny realizo-

wanych procesów w systemie eksploatacji) mogą być wyznaczane 
zarówno dla pojedynczych środków transportu, całego przedsiębior-
stwa transportowego jak i ich podzbiorów.  

W systemie eksploatacji środków transportu wyróżniono sys-
tem sterowania eksploatacją. Jego zadaniem jest inicjowanie celo-
wego działania i kontrolowanie jego realizacji, zaś w jego strukturze 
wyróżnia się podsystem decyzyjno - planistyczny i podsystem ewi-
dencyjno - sprawozdawczy. W systemie sterowania eksploatacją 
mają miejsce procesy zbierania, gromadzenia i przetwarzania in-
formacji o eksploatacji. Procesy te są niezbędne do zapewnienia 
racjonalnego i celowego działania i warunkują podejmowanie opty-
malnych decyzji. Złożoność procesów eksploatacji sprawia, że 
podejmowanie optymalnych decyzji wymaga opracowania algoryt-
mów decyzyjnych oraz zgromadzenia niezbędnych informacji po-
zwalających na realizację algorytmu w danej sytuacji decyzyjnej.  
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Problemy pojawiające się w poszczególnych procesach można 
pogrupować według chwili ich powstawania w procesie eksploatacji, 
i tak wyróżniamy: 
1. Problemy procesu użytkowania: 

– optymalizacja tras, 
– optymalizacja doboru środków transportowych do przewo-

żonego ładunku, 
– optymalizacja doboru kierowców do środków transporto-

wych; 
2. Problemy procesu obsługiwania: 

– optymalizacja niezawodności środków transportowych uży-
tych w zadaniu transportowym, 

– optymalizacja stanu i struktury rodzajowej, ilościowej i war-
tościowej części zamiennych, możliwości ich zminimalizo-
wania oraz regeneracji części zamiennych, 

– optymalizacja struktury niezawodnościowej środków trans-
portowych (zmniejszenie współczynnika intensywności 
uszkodzeń), 

– usprawnienie procesów zaopatrywania w części zamienne; 
3. Problemy procesu sterowania: 

– minimalizacja pustych przebiegów, przestojów w obsłudze 
i przestojów organizacyjnych, 

– optymalizacja nadmiarowości środków transportowych, 
– optymalizacja realizacji harmonogramów, 
– optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich w procesach 

obsługi (awarie i przeglądy), 
– optymalizacja systemu kontrolingu, 
– dopasowanie struktury rodzajowej i ilościowej środków 

transportowych do możliwości i zadań, 
– optymalizacja zakupów środków transportowych w aspek-

cie: stan techniczny - koszt, 
– optymalizacja sposobu odnowy taboru środków transporto-

wych w przedsiębiorstwie. 
Rozwiązanie tych problemów wymaga stworzenia modelu for-

malnego działania systemu eksploatacji ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego struktury hierarchicznej i algorytmów działania. Pozwo-
li to na opracowanie modeli oceny procesu eksploatacji według 
dwóch kryteriów: technicznego i ekonomicznego. 

4. EKONOMICZNE WSKAŹNIKI OCENY 
EFEKTYWNOŚCI PROCESU I SYSTEMU 
EKSPLOATACJI 

W przedsiębiorstwie transportowym można wyodrębnić pewne 
procesy zapewniania zdatności, które obejmują obsługiwanie w dniu 
użytkowania, czyli naprawy bieżące, tzw. naprawy główne (remonty 
kapitalne), okresowe obsługi techniczne środków transportowych, 
procesy oceny stanu środków transportowych, itp. Możemy przyjąć 
następujące wskaźniki oceny [10]: 
1. Udziału kosztu zakupu części zamiennych w sumie kosztów 

bezpośrednich ponoszonych przez system eksploatacji środków 
transportowych (przedsiębiorstwa transportowego) w analizo-
wanym przedziale czasu (np. miesiąca, roku itp.),  

2. Udziału kosztu utrzymania urządzeń diagnostycznych w sumie 
kosztów bezpośrednich w analizowanym przedziale czasu,  

3. Udziału kosztu utrzymania stanowisk naprawczych w sumie 
kosztów bezpośrednich w analizowanym przedziale czasu,  

4. Udziału kosztu wszystkich świadczeń pracowniczych (w tym 
płac) w ogólnej sumie kosztów bezpośrednich w analizowanym 
przedziale czasu,  

5. Udziału kosztu świadczeń pracowniczych w sumie kosztów 
całkowitych ponoszonych przez system w analizowanym prze-
dziale czasu,  

6. Udziału kosztu wykonanych obsług technicznych eksploatowa-
nych maszyn w sumie kosztów bezpośrednich w analizowanym 
przedziale czasu,  

7. Udziału kosztu wykonanych obsług technicznych w sumie kosz-
tów całkowitych w analizowanym przedziale czasu,  

8. Wskaźnik udziału kosztu wykonanych obsług w dniu użytkowa-
nia (tzw. obsług codziennych) w sumie kosztów bezpośrednich 
w analizowanym przedziale czasu,  

9. Udziału kosztu wykonanych obsług w dniu użytkowania w sumie 
kosztów całkowitych w analizowanym przedziale czasu,  

10. Udziału kosztu napraw bieżących w sumie kosztów bezpośred-
nich w analizowanym przedziale czasu,  

11. Udziału kosztu napraw bieżących w sumie kosztów całkowitych 
w analizowanym przedziale czasu,  

12. Udziału kosztu remontów kapitalnych maszyn w sumie kosztów 
bezpośrednich w analizowanym przedziale czasu,  

13. Udziału kosztu remontów kapitalnych w sumie kosztów całkowi-
tych w analizowanym przedziale czasu,  

14. Udziału kosztu ubezpieczenia maszyn w sumie kosztów bezpo-
średnich w analizowanym przedziale czasu,  

15. Udziału kosztu ubezpieczenia obiektów technicznych w sumie 
kosztów całkowitych w analizowanym przedziale czasu,  

16. Udziału kosztu amortyzacji obiektów technicznych w sumie 
kosztów bezpośrednich w analizowanym przedziale czasu,  

17. Udziału kosztu amortyzacji maszyn sumie kosztów całkowitych 
w analizowanym przedziale czasu,  

18. Udziału przychodu uzyskanego w wyniku realizacji działalności 
podstawowej w sumie przychodów w analizowanym przedziale 
czasu,  

19. Udziału przychodu uzyskanego z działalności uzupełniającej w 
sumie przychodów w analizowanym przedziale czasu, 

20. Nakładów finansowych (kosztów) ponoszonych w wyniku zaj-
ścia zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ana-
lizowanym przedziale czasu.  

5. TECHNIKI KOMPUTEROWE W UTRZYMANIU RUCHU 
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Obecnie występuje dążenie do ciągłego wzrostu efektywności 
przedsiębiorstw transportowych przy nieustannym wzroście wyma-
gań dotyczących jakości oraz wzrost liczby regulacji i wymagań 
formalno-prawnych. Powoduje to, że jednym z kluczowych elemen-
tów wyznaczających rozwój przedsiębiorstwa jest zdolność do 
skutecznego wykorzystywania technik informacyjnych, informatycz-
nych i telekomunikacyjnych. 

Komputerowe wspomaganie szeroko rozumianego podsystemu 
utrzymania ruchu (służb utrzymania ruchu) w przedsiębiorstwach 
transportowych może być realizowane zarówno poprzez wdrażanie 
niezależnych programów komputerowych typu CMMS, często mo-
gących współpracować z istniejącymi lub w przyszłości wdrażanymi 
systemami klasy ERP (systemy Planowania Zasobów Przedsiębior-
stwa), jak i poprzez moduły (lub funkcje) bardziej złożonych syste-
mów ERP.  

Producenci i dystrybutorzy komputerowych programów wspo-
magających działanie służb utrzymania ruchu nie wskazują na 
ewentualne problemy i koszty związane z wdrażaniem i stosowa-
niem systemów wyliczając jedynie zalety tych systemów, do których 
najczęściej zaliczają lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębior-
stwa co ma umożliwić: zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejsze-
nie poziomu zapasów, zmniejszenie liczby uszkodzeń środków 
transportowych, itp.[40ton.net] Brak jednoznacznego, spójnego i 
jednolitego sposobu opisu cech oferowanych produktów utrudnia 
proces ich oceny i porównania. Metody oceny informatycznych 
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systemów wspomagających służby utrzymania ruchu (SUR) i opty-
malizacji doboru tych systemów do przedsiębiorstwa można podzie-
lić na dwie zasadnicze grupy: 
1. Metody obiektywne oparte na zadaniach optymalizacji mate-

matycznej. 
2. Metody subiektywne oparte na analizie obranych kryteriów 

z przypisaniem im odpowiednich wag. 
Proponuje się do oceny informatycznych systemów wspomaga-

jących służby utrzymania ruchu oraz optymalizacji doboru tych 
systemów w konkretnym przedsiębiorstwie stosować metodę punk-
tową. Wymagane jest opracowanie zbioru kryteriów oceny oraz 
przypisania im wag określających ważność poszczególnych kryte-
riów. Dla przyjętego układu kryteriów wyboru zespół ekspertów 
dokona oceny stopnia spełnienia przez analizowane systemy po-
szczególnych kryteria w skali od 1 do 10. Oceniającymi (ekspertami) 
mogą być specjaliści z zakresu wdrażania i eksploatacji tego typu 
systemów. Budując zbiory kryteriów oceny należy dokonać ich 
wstępnej hierarchizacji. Pomocne przy ustalaniu wag poszczegól-
nych kryteriów mogą być wyniki badań dotyczące oceny znaczenia 
poszczególnych kryteriów oceny przez użytkowników tego typu 
systemów oraz kadrę kierowniczą działów służb utrzymania ruchu. 

Ciągłe dążenie do zmniejszenia kosztów działania przedsię-
biorstwa, minimalizacji czasów przestojów awaryjnych oraz czasów 
obsług profilaktycznych oraz ciągły wzrost wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania środków transportowych powodują, 
konieczność stosowania informatycznych systemów wspomagają-
cych służby utrzymania ruchu. Zakup i wdrożenie właściwego sys-
temu informatycznego wspomagającego procesy obsługiwania 
i zarządzania podsystemami utrzymania ruchu uzależnione jest od: 
1. Wymagań stawianych tego typu systemom przez decydentów. 
2. Rodzaju realizowanych usług, 
3. Stosowanych środków transportowych (ich złożoności i pozio-

mu automatyzacji). 
4. Struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

Do głównych celów jakie mogą zostać zrealizowane poprzez 
wdrożenie i racjonalne użytkowanie elektronicznych systemów 
wspomagających podsystemy utrzymania ruchu zalicza się: obniże-
nie kosztów przy zapewnieniu wymaganego poziomu gotowości i 
niezawodności eksploatowanych środków transportu, skrócenie 
czasów przestojów i wzrost efektywności procesów obsługiwania. 
Obok nich występują też inne, a mianowicie: 
1. Utworzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej eksploato-

wanych środków transportu i zapewnienie łatwego i szybkiego 
dostępu do tych danych przez uprawnione osoby, 

2. Standaryzację stosowanej terminologii. 
3. Wspomaganie procesów planowania procesów obsługiwania 

i zakupów materiałów eksploatacyjnych i elementów zamien-
nych. 

4. Ewidencję i przetwarzanie danych dotyczących zdarzeń eks-
ploatacyjnych (użytkowanie, obsługiwanie, uszkodzenia, itd.), 
w tym automatyzacja niektórych z procesów ewidencji 
i przetwarzania danych. 

5. Ograniczenie czasów przestojów. 
6. Szybką analizę danych dotyczących. 
7. Automatycznie generowanie opracowanych raportów dla wy-

branych przedziałów czasu dotyczących: czasów pracy, cza-
sów obsługiwania, przestojów, itd. 

8. Identyfikację kosztów związanych z procesami obsługiwania, 
w tym możliwość rejestracji i analizy kosztów w układzie rodza-
jowym. 

9. Optymalizację zarządzania materiałami eksploatacyjnymi 
i częściami zamiennym i (w tym automatyzacja procesów skła-
dania zamówień do przedsiębiorstw zewnętrznych). 

10. Kontrolę, analizę i optymalizacje zapasów. 
11. Identyfikacje węzłów szczególnie podatnych na uszkodzenia 

(tzw. słabych ogniw). 
12. Identyfikację tzw. uszkodzeń powtarzalnych. 
13. Zwiększenie efektywności i jakości realizowanych procesów 

obsługowych dzięki zwiększeniu zaangażowania pracowników 
poprzez identyfikację ich działań. 

6. MONITOROWANIE STANU ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu wykonując przewozy znajdują się poza bazą 
firmy, a wartości ich parametrów diagnostycznych odczytywane są 
dopiero podczas planowych lub naprawczych przeglądów technicz-
nych na stacjach obsługi. Przedsiębiorstwa transportu samochodo-
wego kierując się uzyskaniem maksymalnych zysków ustalają 
zależną od aktualnych potrzeb strategię eksploatacji transportu, na 
podstawie której buduje się system eksploatacji środków transportu 
przedsiębiorstwa. Wykorzystywany jest tu głównie satelitarny sys-
tem monitorowania i rejestracji tras pojazdów GPS/GPRS. Jest to 
narzędzie wspomagające bezpośrednie zarządzanie pojazdami. 
System monitorowania GPS dostarcza wielu informacji potrzebnych 
do podejmowania decyzji wykonawczych. Firmy transportowe dba-
jąc o minimalizację kosztów stosują systemy kontroli kierujących, 
natomiast bardzo często nie monitorują w analogiczny sposób 
wartości parametrów diagnostycznych, odzwierciedlających aktual-
ny stan techniczny środków transportu, który jest bardzo istotny 
ze względu na rachunek ekonomiczny podsystemu użytkowania. 
Dlatego też, uwzględniając koszty transmisji sygnału GPS/GPRS, 
jedną z rozpatrywanych propozycji [4], byłoby przeprowadzanie jej 
w sposób Offline z jednoczesnym ograniczeniem ilości transmito-
wanych danych (np. system powinien generować wyłącznie nie-
zbędne sygnały np.: wartości parametrów diagnostycznych tylko 
w przypadku uszkodzenia środka transportu lub zdarzeń krytycz-
nych(kradzież pojazdu, zabór ładunku, inne). 

7. WYBRANE METODY OPTYMALIZACYJNE 

Podejmowanie decyzji jest podstawową funkcją kierowania 
systemem eksploatacji. Dla podjęcia optymalnej decyzji konieczne 
jest posiadanie określonego zbioru informacji charakteryzującego 
system lub jego element, którego dana decyzja dotyczy. Problem 
decyzyjny rozwiązywany jest według określonego algorytmu wyzna-
czającego metodę podejmowania decyzji. Proces decyzyjny reali-
zowany jest zazwyczaj z wykorzystaniem modelu decyzyjnego 
opisującego system, odpowiednio do zastosowanej metody. Ze 
względu na sposób i warunki podejmowania decyzji wyróżniamy 
następujące metody i odpowiadające im modele decyzyjne [4]: 
1. Intuicyjne. 
2. Pragmatyczne. 
3. Normatywne. 
4. Ekspertów.  
5. Analityczne. 

Ad.1. Metoda intuicyjna jest najprostszą metodą podejmowania 
decyzji i ma miejsce wtedy, gdy brak jest danych pozwalających 
przewidzieć skutki decyzji. Prawdopodobieństwo podjęcia popraw-
nej decyzji jest zależne od liczby możliwych wyborów i co najwyżej 
równe 0,5, jeżeli dokonywany jest wybór spośród dwu możliwych 
rozwiązań. 

Ad.2. Metody pragmatyczne (doświadczalne) określane są tak-
że  mianem „rutyny zawodowej”. Model pragmatyczny jest wynikiem 
nabytego doświadczenia podczas wielokrotnego podejmowania 
decyzji dotyczących analogicznych problemów. Stąd też skutki 
decyzji w tym przypadku na ogół można przewidzieć. 
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Ad.3. Metody normatywne mają zastosowanie, gdy dany jest 
zbiór decyzji M oraz zbiory warunków determinujących podjęcie 
określonej decyzji ze zbioru M. Oznacza to, że fakt wystąpienia 
danego zbioru warunków wymaga jedynie wyboru odpowiedniej 
decyzji ze zbioru M. Jako przykład takich metod mogą służyć opra-
cowane przez producentów instrukcje eksploatacji pojazdów, 
szczególnie w zakresie ich obsługiwania. Zatem w procesie kiero-
wania eksploatacją pojazdów wojskowych, zwłaszcza na niższych 
szczeblach dowodzenia, znaczny jest udział decyzji podejmowa-
nych w oparciu o analizę modeli normatywnych. Zaznaczyć należy, 
że podejmowanie decyzji na bazie normatywnych przepisów o 
eksploatacji świadczy o dobrym przygotowaniu eksploatatora do 
kierowania eksploatacją. 

Ad.4. Metoda ekspertów jest stosowana do rozwiązywania zło-
żonych problemów decyzyjnych, gdy dla podjęcia właściwej decyzji 
niezbędne jest uzyskanie opinii eksperta (lub ekspertów) w danej 
dziedzinie. Pozyskiwanie opinii ekspertów jest organizowane przez 
decydenta i może mieć różne formy: 
1. Dyskusja z ekspertem lub bezpośrednia dyskusja wielu eksper-

tów w danej dziedzinie. 
2. Pozyskiwanie opinii ekspertów w postaci odpowiedzi pisemnych 

na przygotowane wcześniej pytania ankietowe. 
3. Uzyskiwanie opinii i propozycji rozwiązań problemu proponowa-

nych przez ekspertów, które ocenia i dokonuje ostatecznego 
wyboru decydent. 

4. Uzyskanie opinii i propozycji rozwiązań ekspertów połączone 
z wzajemną oceną anonimową lub jawną, co ma tę zaletę, 
że wielokrotnie umożliwia znaczne zbliżenie stanowisk eksper-
tów i wypracowanie rozwiązania kompromisowego, zwłaszcza 
gdy początkowo poglądy ekspertów różnią się znacznie. 
Pewną uproszczoną i sformalizowaną formą podejmowania 

decyzji metodą ekspertów jest zastosowanie komputerowych pro-
gramów doradczych - systemów ekspertowych. 

Ad 5. Metody analityczne wymagają wykonania ciągu operacji 
logicznych lub matematycznych dla podjęcia decyzji. Wykonane 
operacje pozwalają na ocenę skutków decyzji, a więc także i wybór 
decyzji optymalnej spośród możliwych. Zastosowanie tych metod 
wymaga ścisłego, formalnego opisu problemu decyzyjnego. Opisem 
takim jest tzw. matematyczny model decyzyjny (MMD), którego 
elementami są: D - dziedzina modelu - zbiór obiektów, elementów 
rzeczywistości i wielkości, których model dotyczy; R - relacje mode-
lu - zbiór zależności między elementami dziedziny modelu; Z - 
założenia modelu (zbiór ograniczeń nałożonych  na dziedzinę 
i relacje modelu); F - kryterium modelu (funkcja celu) - kryterium 
optymalizacyjne podejmowanej decyzji; P - problem decyzyjny - 
pytanie (problem), na które model decyzyjny powinien umożliwić 

udzielenie odpowiedzi: MMD =  D, R, Z, F, P . 

8. PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTW 
TRANSPORTOWYCH 

Na rynku usług transportowych w Polsce można zaobserwo-
wać różne typy działalności. Najczęściej mamy do czynienia z pro-
wadzeniem jej w formie jednoosobowej lub spółki kapitałowej (spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), które z 
uwagi na korzyści, jakie ze sobą niosą (ograniczenie odpowiedzial-
ności osobistej przedsiębiorcy, zabezpieczenie funkcjonowania 
firmy na wypadek śmierci lub choroby, większy prestiż czy też moż-
liwość pozyskania kapitału) staje się coraz bardziej popularna.  

Na podstawie badań [11,12] i praktycznego doświadczenia au-
torów można stwierdzić, że prowadzenie działalności transportowej 
w formie jednoosobowej działalności w obecnej sytuacji rynku 
transportowego nie jest optymalnym rozwiązaniem. Biorąc pod 

uwagę miesięczne obroty firm transportowych jak również skalę 
bankructw – sam fakt pełnej odpowiedzialność finansowej przedsię-
biorstw jednoosobowych za zobowiązania przedsiębiorstwa powi-
nien dać właścicielom wiele do myślenia. Przyczyny problemów 
finansowych są różnorakie. Najczęstszym powodem wszelkiego 
rodzaju bankructw i upadłości są przede wszystkim sytuacje losowe, 
w których zniszczeniu ulega towar oraz środki transportowe. Pro-
wadzenie jednoosobowej działalności jest prostsze i teoretycznie 
tańsze. Jednak w przypadku przedsiębiorstw transportowych to 
tylko pozorne korzyści bowiem problemy zaczynają się w przypadku 
utraty płynności finansowej, a o to nie jest trudno w przypadku złej 
diagnostyki środków transportowych, szybkich i nie zawsze sku-
tecznych napraw, zbyt małego lub zbyt dużego stanu części za-
miennych. 

Ważniejszymi problemami stojącymi przed przedsiębiorstwami 
transportowymi są [3,10,11]: 
1. Brak płynności finansowej - terminy płatności za wystawione 

po zleceniu faktury mogą sięgać od 30 do nawet 90 dni. Firmy 
transportowe muszą pokrywać koszty obsługi zlecenia (np. za-
kup paliwa, wynagrodzenie i dieta dla kierowcy) z własnych za-
sobów, jednak kiedy realizowanych zleceń jest sporo, wspo-
mniane wydatki sięgają bardzo dużych kwot, natomiast brak re-
alizowanych w terminie wpłat od kontrahentów może błyska-
wicznie wpędzić firmę transportową w długi. 

2. Uszkodzenia floty i ładunków - uszkodzenia środków transportu 
i ładunków to poważny problem; część takich uszkodzeń wyni-
kać może z winy osób trzecich (np. wypadek komunikacyjny, 
działania rabunkowe, wandalizm, ale także naruszenia po stro-
nie nadawcy ładunku jak braki w dokumentacji czy niewłaściwy 
stan przesyłki). Najczęściej w takim wypadku firma transportowa 
nie ponosi odpowiedzialności, chociaż wiele zależy od posiada-
nego ubezpieczenia i warunków umowy, jednak uszkodzenie 
floty czy ładunków może być również wynikiem niedbalstwa, 
zaniedbania lub niewłaściwego wykonywania powierzonego 
zlecenia przez firmę transportową. 

3. Problemy z organizacją pracy. Duża liczba zleceń wymaga 
od pracowników efektywnej pracy. Duża liczba zleceń to także 
trudności z monitoringiem płatności, ponadto trzeba rozdyspo-
nować wszystkie zlecenia, dopilnować aby kierowca otrzymał 
wszystkie potrzebne informacje i dokumenty. Ciągłe monitoro-
wanie środków transportu za pomocą środków telematycznych, 
(analiza i raportowanie stanu technicznego, zużycia paliwa). 
Ponadto dla każdego zrealizowanego zlecenia trzeba wystawić 
fakturę, przy czym często zdarza się  tak, że kwoty na niej są 
przeliczane według różnych stawek VAT, ze względu na to, że 
zlecenie realizowane są na terenie różnych krajów i dla różnych 
kontrahentów. 

4. Duże koszty i zaniżone stawki. Leasing środków transportu, 
wynagrodzenie i diety dla kierowców, pomoc prawników, obo-
wiązkowe lub dodatkowe ubezpieczenia, obsługa księgowa, ce-
ny paliwa, opłaty drogowe, bieżące naprawy samochodów to 
tylko nieliczne wydatki, z jakimi pogodzić się musi przedsiębior-
ca, biorąc pod uwagę dość dużą konkurencję cenową przedsię-
biorcy często muszą obniżać swoje stawki, balansując na kra-
wędzi rentowności. 

5. Puste przewozy. Odpowiednie planowanie kolejnych zleceń, 
które minimalizują prawdopodobieństwo ich wystąpienia.  

6. Brak kierowców. Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców. 
Brak zleceń i duża konkurencja. 

7. Przestarzałe środki transportowe generują większe koszty, 
ponieważ: spalają więcej paliwa, wymagają nakładów finanso-
wych na bieżące naprawy czy zakupy nowych opon czy części. 
Ponadto Unia Europejska nakłada ściśle określone regulacje, 
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które wymagają od przedsiębiorców dodatkowych inwestycji, tak 
by np. pojazd spełniał warunki dotyczące ilości emitowanego 
CO2. 

8. Zmiany przepisów prawa. Ustawa zobowiązująca do płacenia 
stawki minimalnej dla kierowców pracujących na terenie Nie-
miec a już kolejne kraje jak Włochy, Francja czy Węgry chcą 
wprowadzić stawki minimalne.  

9. Brak efektywnego systemu zarządzania transportem. Brak 
potrzebnej w tej branży szybkości podejmowanych decyzji, sku-
tecznego monitoringu płatności, integracji pracy kilku oddziałów, 
wielu pracowników czy dokładnej kontroli środków transportu.. 

PODSUMOWANIE 

Rola przedsiębiorstw transportowych we współczesnej gospo-
darce jest ogromna. Środki transportu w czasie eksploatacji zuży-
wają swój potencjał, który rozumiany jest jako zdolność do wykony-
wania stojących przed nimi zadań. Koniecznym jest zorganizowanie 
sprawnie działającego systemu eksploatacji ściśle powiązanego 
z odpowiednimi podsystemami i infrastrukturą otoczenia środków 
transportowych.  

Obecnie znane systemy monitorowania pojazdów są elemen-
tem zarządzania środkami transportu w zakresie rozliczania pracy 
pojazdów i kierowców, masy towarów i tras jazdy, sprawdzania 
ilości zużytych materiałów, a także archiwizowania powyższych 
danych. Przedsiębiorstwa transportowe nie dążą do monitorowania 
stanu technicznego pojazdów w trakcie użytkowania i istnieje nie-
wiele systemów monitorowania stanu technicznego środków trans-
portu wykorzystujących pokładowy system podejmowania decyzji. 
Monitorowanie stanu pojazdu ze stanowiska zewnętrznego z wyko-
rzystaniem pokładowego systemu decyzyjnego wzbogaca po-
wszechnie stosowane systemy o analizę parametrów diagnostycz-
nych. Pozwala to na zlokalizowanie w trybie natychmiastowym 
uszkodzenia pojazdu oraz podjęcie działania w kierunku przywróce-
nia stanu zdatności, a tym samym na zminimalizowanie strat firmy 
spowodowanych przestojem niesprawnego środka transportu. 

Przedstawione w opracowaniu zagadnienia mogą stanowić 
przesłankę do rozwiązania sformułowanych powyżej problemów. 
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Characteristics of process of operation  
of technical instruments in transportation companies 

In the article the problem of optimization of the exploita-

tion processes in transportation companies is presented. It 

analyzes the processes of operation modes and shows the 

important problems to be solved. The result of this analysis is 

division the exploitation process to particular processes, that 

gives more important problems exacting solutions. Optimiza-

tion methods have been analyzed to improve the efficiency of 

transport processes. Computer techniques have been dis-

cussed in the maintenance of the means of transport.  

 
Autorzy: 

Mgr inż. Marzena Bartol – Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny, Zakład 
Transportu. 

Prof. dr hab. inż. Henryk Franciszek Tylicki – Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut 
Politechniczny, Zakład Transportu. 

 


