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KOSZTY EKSPLOATACJI W MAŁEJ FIRMIE TRANSPORTOWEJ 

 

W artykuł dotyczy zagadnienia kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiono ogólny podział kosz-

tów transportu znany z literatury, a także podziały wprowadzone przez odpowiednie uregulowania ustawowe. W rozważaniach 

podjętych w artykule posłużono się rodzajowym podziałem kosztów. Na podstawie dostępnych opracowań przedstawiono pro-

porcje tych kosztów charakterystyczne dla dużych firm transportowych. W pracy zaprezentowano także proporcje kosztów 

rodzajowych występujące w reprezentatywnej jednoosobowej firmie transportowej będącej obiektem badań. Dokonano porów-

nania obu proporcji. W konkluzji zwrócono uwagę na znacznie słabszą pozycję małych firm transportowych, czego skutkiem 

jest przede wszystkim większy udział kosztów ponoszonych na rzecz zewnętrznych firm usługowych. 

 

WSTĘP 

Spośród różnego rodzaju systemów transportowych szczegól-
ne znaczenie zdobył w ostatnich latach transport samochodowy. 
Transport ten według [1, s. 29] uzyskuje zróżnicowaną pozycję 
(tabela 1) w porównaniu z innymi gałęziami transportu biorąc pod 
uwagę wybrane kryteria oceny. Z tabeli tej wynika, że dla poprawy 
konkurencyjności transportu samochodowego istotne jest obniżenie 
kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.   

 
Tab. 1. Ranking gałęzi transportu według wybranych kryteriów [1]  

Kryterium 
Gałęzie transportu 

lotniczy kolejowy samochodowy 
żegluga 

śródlądowa 

Prędkość 1 3 2 4 

Masowość 4 1 3 2 

Bezpieczeństwo 1 2 4 3 

Taniość – ceny  4 2 3 1 

Taniość – koszty globalne 4 1 3 2 

Bezpośredniość dostaw 4 2 1 3 

Dostępność 4 2 1 3 

Niezawodność 2 1 3 4 

Kompleksowość obsługi 4 2 1 3 

 
Problematyka kosztów transportu może być rozważana z róż-

nego punktu widzenia. W [2, s. 297] autorka przedstawia za [3, s. 
121] podział kosztów transportu (rysunek 1) na: 
1. wewnętrzne, czyli: 

a) własne, 
b) infrastruktury, 

2. zewnętrzne, 
c) środowiskowe, 
d) kongestii, wypadków, zużycia terenu.   
Obecnie przedsiębiorstwa transportowe ponoszą w sposób 

bezpośredni tylko koszty wewnętrzne, a koszty zewnętrzne obciąża-
ją struktury krajowe.  

Zagadnienia związane z kosztami wewnętrznymi są przedmio-
tem zainteresowania wielu autorów np. [1, 2, 4]. W publikacjach tych 
analizuje się przede wszystkim duże przedsiębiorstwa transportowe. 
Interesującym zagadnieniem jest jak na tym tle wygląda sytuacja 
małych firm transportu samochodowego, a w szczególności firm 
jednoosobowych. Z operacyjnego punktu widzenia w ich przypadku 
istotna jest analiza kosztów eksploatacji pojazdów tworzących tabor 
własny wykorzystywany do przewozów. Tego zagadnienia dotyczy 

praca [5]. Artykuł niniejszy przedstawia niektóre wyniki uzyskane w 
ramach jej realizacji. 

 

 
Rys. 1. Podział kosztów transportu [2]  

1. KOSZTY TRANSPORTU - KLASYFIKACJA   

Problematyka kosztów w transporcie wiąże się zasadniczo z 
fazą eksploatacji pojazdów stanowiących środki realizacji celów 
jego funkcjonowania. Koszty generowane w tej fazie muszą z du-
żym naddatkiem rekompensować wydatki poniesione w fazach: 
potrzeby, projektowania, konstruowania i wytwarzania, które stano-
wią pozostałe etapy cyklu istnienia pojazdów wymieniane przez 
autora w [6, s. 51].  

Zgodnie z [6, s. 60] eksploatacja obejmuje użytkowanie i ob-
sługiwanie pojazdów. Tak więc rozważając koszty eksploatacji 
należy brać pod uwagę nie tylko koszty związane bezpośrednio z 
pojazdami, ale i inne niezbędne do realizacji przewozów.  

Istnieje szereg podziałów kosztów ze względu na różne kryteria 
klasyfikacyjne. Ujmując globalnie problem kosztów autor w [4, s. 
126] wymienia trzy grupy kosztów zgodnie z Ustawą o rachunkowo-
ści z dnia 29 września 1994 roku [7] oraz późniejszymi uzupełnie-
niami. Są to: 
– koszty działalności operacyjnej ponoszone w celu zrealizowania 

statutowej działalności przedsiębiorstwa, 
– pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością 

operacyjną, 
– koszty finansowe ponoszone z tytułu wykonywanych operacji 

finansowych. 
Rozbudowaną klasyfikację kosztów przedstawia autorka w 

sposób tabelaryczny w [2, s.297]. W klasyfikacji tej (tabela 2) kryte-
riami podziału są: 
– rodzaj kosztu (rodzajowy układ kosztów), 
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– typ działalności w przedsiębiorstwie, 
– charakter związku z działalnością podstawową przedsiębiorstwa 

(kalkulacyjny układ kosztów),  
– stabilność (zależność od rozmiarów produkcji), 
– miejsce powstawania, 
– faza procesu w działalności przedsiębiorstwa. 

W rachunku kosztów wykorzystuje się najczęściej rodzajowy 
układ kosztów, podział według typu działalności, miejsc powstawa-
nia, a także kalkulacyjny układ kosztów [2, s. 300]. 

 
Tab. 2. Klasyfikacja kosztów według (na podstawie [2])  

Kryterium klasyfi-
kacji 

Podział kosztów 

Rodzaj kosztu 
(rodzajowy układ 
kosztów) 

Amor-
tyza-
cja 

Zużycie 
materia-

łów i 
energii 

Usłu-
gi 

obce 

Wyna-
grodze-

nia 

Ubezpiecze-
nia społecz-

ne i inne 
świadczenia 

Po-
datki i 
opłaty 

Pozosta-
łe koszty 
rodzajo-

we 

Typ działalności w 
przedsiębiorstwie 

Podstawowa Pomocnicza i socjalna Zarządu 

Charakter związku 
z działalnością 
podstawową 
przedsiębiorstwa 
(kalkulacyjny układ 
kosztów), 

Bezpośredni Pośredni 

Stabilność (zależ-
ność od rozmiarów 
produkcji) 

Zmienna Stała 

Miejsce powsta-
wania 

Jednostka jako 
całość 

Wydziały 
Stanowiska w 

ramach wydziału 
Realizowa-
ne funkcje 

Faza procesu w 
działalności 
przedsiębiorstwa 

Zakup Działalność podstawowa Sprzedaż 

 
Rodzajowy podział kosztów jest podstawowym układem całko-

witych kosztów własnych przedsiębiorstwa [2, s. 300]. Oprócz kosz-
tów wymienionych w tabeli 2 Ustawa o rachunkowości [7] zalicza do 
kosztów rodzajowych wartość sprzedanych materiałów i usług. Ta 
grupa kosztów w przypadku przedsiębiorstw transportowych nie 
zawsze występuje. Przykładowo ma to miejsce w odniesieniu do 
dużego przedsiębiorstwa transportowego jakim jest PKS. W [2, s. 
305] podano procentowy udział poszczególnych grup kosztów tego 
przedsiębiorstwa. Wartości te przedstawia tabela 3, w której zawar-
to także udział procentowy kosztów szczegółowo związanych z 
eksploatacją pojazdów, czyli bez amortyzacji i wynagrodzeń. Pro-
centowy udział poszczególnych kosztów w obu przypadkach przed-
stawiają rysunki 2 i 3.  

 
Tab. 3. Udział procentowy poszczególnych grup kosztów przedsię-

biorstwa PKS (na podstawie [2])  

Rodzaj kosztu 
Grupa 

kosztów 
Całość % 

Wybrane 
koszty % 

Amortyzacja 1 5,9 - 

Wynagrodzenia 2 15,2 - 

Zużycie materiałów i energii 3 20,4 25,9 

Usługi obce 4 42,7 54,1 

Podatki i opłaty 5 3,3 4,2 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 3,7 4,7 

Pozostałe koszty rodzajowe 7 8,8 11,2 

Wartość sprzedanych materiałów i towarów 8 - - 

SUMA  100,00 100,00 

 
Zarówno z tabeli 3, jak i z rysunków 2 i 3 wynika, że dominują-

cą grupą kosztów działalności przedsiębiorstwa są koszty usług 
obcych. W odniesieniu do całości kosztów jest to 42,7%, a wśród 
wybranych grup stanowią one 54,1%. Znaczącą co do wartości 
grupą kosztów są także koszty materiałów i energii. Jest to odpo-
wiednio 20,4% i 25,9%. Można oczekiwać, że tego rodzaju propor-
cje nie muszą być typowe dla małych firm transportowych. 

 
Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów kosztów 
przedsiębiorstwa PKS [2]  

 

 
Rys. 3. Udział procentowy wybranych rodzajów kosztów przedsię-
biorstwa PKS [2]  

2. KOSZTY TRANSPORTU W WYBRANEJ FIRMIE   

Aby sprawdzić jak kształtują się proporcje wybranych kosztów 
rodzajowych związanych z eksploatacją pojazdów w małych firmach 
wybrano jednoosobową firmę transportową świadczącą swoje usługi 
na rzecz dużego przedsiębiorstwa spedycyjnego. Firma realizowała 
lokalnie przewozy krajowe samochodem o ładowności 6 ton. 

Badania przeprowadzone w tej firmie w trakcie realizacji pracy 
[5] pozwoliły na sporządzenie rysunku 4 przedstawiającego udziały 
procentowe kosztów rodzajowych wybranych podobnie jak w przy-
padku Przedsiębiorstwa PKS. Są to proporcje kosztów: 
– zużycia materiałów i energii, 
– usług obcych, 
– podatków i opłat, 
– ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, 
– pozostałych kosztów rodzajowych. 

Dane źródłowe uzyskane w firmie obejmowały okres jednego 
roku. Wartości przedstawione na rysunku 4 potwierdzają, że rów-
nież w przypadku analizowanej firmy dominującą pozycję kosztów 
stanowią usługi obce. Koszt tych usług przekroczył nieznacznie 
90% wszystkich kosztów, a więc jest to wartość aż o 36% większa 
niż w przypadku przedsiębiorstwa PKS. Marginalne wartości udzia-
łów procentowych przyjmują koszty podatków i opłat oraz pozosta-
łych kosztów rodzajowych. Są to odpowiednio 0,25% i 0,26%.  

Kolejną różnicą jest proporcja pomiędzy kosztami rodzajowymi 
grupy 3 (zużycie materiałów i energii) oraz łącznymi  kosztami z 
grup (5, 6 i 7), czyli sumą kosztów podatków i opłat, ubezpieczeń 
społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajo-
wych. O ile w przypadku przedsiębiorstwa PKS było to jak 5/4, to w 
badanej jednoosobowej firmie wyniosło przeszło 2/1.  
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Rys. 4. Udział procentowy wybranych rodzajów kosztów w analizo-
wanym przedsiębiorstwie  
 

Bliższa analiza danych źródłowych pozwoliła na udzielenie od-
powiedzi jaki składnik kosztów w badanej firmie spowodował tak 
duży udział kosztów usług obcych. W tabeli 5 przedstawiono rozkład 
miesięczny poniesionych kosztów w tej firmie. Z danych w niej 
zawartych wynika, że jest to skutkiem opłat spedycyjnych ponoszo-
nych na rzecz spedytora-najemcy firmy. Warto również zaznaczyć, 
że wydatki na olej napędowy były proporcjonalne do przebiegów 
pojazdu w poszczególnych miesiącach, podczas gdy koszty części 
zamiennych i płynów eksploatacyjnych tej zależności nie wykazują. 
Wynika to przede wszystkim z losowego charakteru pojawiających 
się uszkodzeń. Dane źródłowe pozwalają także na stwierdzenie, że 
stabilny poziom wydatków obejmuje opłaty za użytkowanie infra-
struktury drogowej, telekomunikacyjne, koszty ubezpieczenia spo-
łecznego, zdrowotnego i składki na fundusz pracy. Inne, takie jak 
składki ubezpieczeniowe, opłaty za dozór techniczny występują 
okresowo, a za artykuły przemysłowe (w tym biurowe) losowo.  

PODSUMOWANIE 

Koszt działalności współczesnych przedsiębiorstw transporto-
wych to zagadnienie ciągle aktualne i stanowiące poważny instru-
ment kształtowania się ich konkurencyjności. W przypadku transpor-
tu samochodowego działają na rynku usług różnej wielkości firmy - 
od dużych do jednoosobowych. Jak wykazują dane przedstawione 
w tym artykule opłaty jakie te ostatnie ponoszą na rzecz spedytorów 
są proporcjonalnie bardzo wysokie. Stanowi to pewnego rodzaju 
barierę rozwoju takich firm.  
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Operating costs in a small transport company 

The article deals with the problem of operating costs of 

transport companies. It presents the overall distribution of 

transport costs known from the literature, as well as the divi-

sions introduced by the relevant statutory regulations. In the 

considerations made in the article a generic cost-sharing was 

used. On the basis of available studies the proportion of 

those costs typical for large transport companies was shown. 

The study also shows the proportion of these costs occurring 

in a representative single-transport company which was the 

subject of research. A comparison of the both proportions 

was carried out. In conclusion, attention was drawn to a 

much weaker position of small transport companies, resulting 

primarily from higher share of costs of external service com-

panies. 
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Tab. 5.  Udział procentowy składników poszczególnych grup kosztów w wybranym przedsiębiorstwie   

Rodzaj kosztu 
Grupa 
kosztu 

Styczeń Luty Marzec 
Kwie-
cień 

Maj 
Czer-
wiec 

Lipiec Sierpień 
Wrze-
sień 

Paź-
dziernik 

Listo-
pad 

Gru-
dzień 

Razem 

Olej napędowy 3 6,59 5,22 3,07 6,00 5,35 4,56 6,34 3,70 5,69 3,66 5,60 5,02 5,01 

Części, płyny eksploatacyjne 3 1,43 1,61 1,08 0,09 1,57 1,23 2,91 0,00 1,48 0,88 4,71 2,83 1,59 

Opłaty za artykuły przemy-
słowe 

3 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,09 0,89 0,00 0,15 0,05 0,00 0,00 0,12 

viaToll 4 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

Opłaty spedycyjne wystawio-
ne przez najemcę firmy 

4 88,78 88,10 93,32 91,07 84,43 90,86 86,99 93,17 87,83 92,50 86,27 89,27 89,56 

Opłaty telekomunikacyjne 4 0,31 0,30 0,22 0,24 0,28 0,30 0,28 0,52 0,31 0,29 0,32 0,26 0,30 

Opłata za korzystanie z 
urządzenia mobilnego 

4 0,00 0,00 0,28 0,15 0,18 0,19 0,00 0,17 0,18 0,17 0,20 0,17 0,15 

Opłata za dozór techniczny 4 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Badanie techniczne pojazdu 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,03 

Podatek od środka transportu 5 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,25 

Usługi zdrowotne 6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

Ubezpieczenie społeczne 6 1,96 1,90 1,38 1,50 1,78 1,88 1,76 1,65 1,71 1,67 1,96 1,66 1,72 

Ubezpieczenie zdrowotne 6 0,74 0,72 0,52 0,56 0,67 0,71 0,67 0,62 0,64 0,63 0,74 0,63 0,65 

Fundusz pracy 6 0,15 0,15 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 0,13 0,13 

Składka ubezpieczeniowa 7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

SUMA  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Przebiegi pojazdu [km] 2574,08 2103,56 1705,77 3065,60 2301,28 1862,12 2754,44 1713,14 2556,14 1681,09 2183,76 2315,98 26816,96 
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