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6âRZDNOXF]RZH eksploatacja samochodów, logistyka eksploatacyjna

:VWĘS

3oja]dy samochodowe wykoU]ystywane sĉ do pU]ewo]X osóE
lXE towaUów ] miejsca poc]ĉtkowego do miejsca pU]e]nac]enia
2pUóc] typowych ]agadnieĽ tUanspoUtowych, d]iaâania Ueali]owane
w tUakcie tego pU]emies]c]ania moŮna Uo]patUywaý takŮe w odniesieniX do pUocesów eksploatacji
(ksploatacja to ]espóâ celowych d]iaâaĽ oUgani]acyjno-technic]nych i ekonomic]nych ] oEiektem mechanic]nym oUa] w]ajemne
Uelacje wystĘpXjĉce pomiĘd]y nimi od chwili pU]ejĘcia do XŮytkowania ]godnie ] pU]e]nac]eniem, aŮ do likwidacji 1atomiast ]aU]ĉd]anie eksploatacjĉ to d]iaâanie oEejmXjĉce planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie,
skierowane na zasoEy systemX eksploatacji lXdzkie, Ànansowe,
rzeczowe i inIormacyjne , wykonywane z zamiarem osiĉgniĘcia racjonalnego wykorzystania oEiektów mechanicznych i Xtrzymania
ich w zdatnoŒci IXnkcjonalnej >@
$Ey zawĘziý rozwaŮania z Eardzo szerokiej proElematyki eksploatacyjnej zostanĉ one ograniczone do procesów logistycznych
wystĘpXjĉcych w tym oEszarze, ciĉgle jeszcze niedocenianych 3oniŮej przedstawiono najczĘŒciej przytaczane deÀnicje logistyki, na
których oparto niniejsze Eadania
 Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania
sprawnego i eIektywnego ekonomicznie przepâywX sXrowców,
materiaâów do prodXkcji, wyroEów gotowych oraz odpowiedniej
inIormacji z pXnktX pochodzenia do pXnktX konsXmpcji w celX
zaspokojenia wymagaĽ klienta &oXncil oI Logistics 0anagement ² 5ada =arzĉdzania Logistycznego w 86$ >@
 Logistyka to Àzyczne zaopatrywanie przedsiĘEiorstwa w zasoEy
prodXkty, XsâXgi, inIormacje  logistyka ma sprawiý Ey materiaây sXrowce, paliwa , energia oraz towary póâwyroEy i wyroEy
gotowe Eyây zawsze do dyspozycji we wâaŒciwym czasie, na wâaŒciwym miejscX, we wâaŒciwej iloŒci i o wâaŒciwej jakoŒci >@
3owyŮsze deÀnicje logistyki wskazXjĉ miĘdzy innymi na szczególnĉ rolĘ transportX w procesach przepâywów materialnych =agadnienia transportowe ograniczone zostanĉ jednak do wykorzystania Œrodków transportX w tych dziaâaniach 3rzemieszczenia
dotyczĉ zarówno towarów jak i osóE =e wzglĘdX na prowadzenie
wczeŒniejszych EadaĽ dotyczĉcych logistyki w cyklX Ůycia samochodów, takŮe w tym przypadkX rozwaŮania dotyczyý EĘdĉ pojazdów
samochodowych i zadaĽ logistycznych w ich eksploatacji
2kres eksploatacji jest szczególnie waŮny poniewaŮ jest on najdâXŮszy w caâym cyklX Ůycia prodXktX 3odoEnie jak logistyka, eksploatacja oEiektów technicznych ma charakter interdyscyplinarny
2EejmXje zagadnienia techniczne, ekonomiczne, spoâeczne, ekologiczne, itp 6iĘgajĉc do Ŭródeâ logistyki ² logistyki w wojskowoŒci,
okazXje siĘ, Ůe eksploatacja zâoŮonych systemów technicznych to
jedno z najwaŮniejszych zadaĽ logistyki wojskowej =agadnienia
logistyczne oEejmXjĉ projektowanie oEiektów technicznych, wytwa-

rzanie, XŮytkowanie, remonty i wycoIanie z eksploatacji Logistyka
wojskowa korzysta z najnowszych osiĉgniĘý inŮynierii materiaâowej, teorii eksploatacji, teorii niezawodnoŒci, EXdownictwa lĉdowego i wodnego, itd 3roElemem technicznym i taktycznym staje
siĘ transport, magazynowanie, XzXpeânianie amXnicji, Œrodków
Eojowych, paliw, materiaâów pĘdnych, sterowanie zapasami tych
materiaâów i zaEezpieczenie ich dostaw
1a rysXnkX  przedstawiono strXktXrĘ logistyki wojskowej i miejsce eksploatacji w tej strXktXrze
6ystem logistyczny 6iâ =Erojnych 53 skâada siĘ z takich podsystemów pionów IXnkcyjnych jak >@
¡ pion kierowania zajmXje siĘ organizacjĉ i realizacjĉ zaEezpieczenia komXnikacji wojskowej, oEejmXje przewozy wojskowe,
a w tokX dziaâaĽ wojennych wykorzystXje w szerokim zakresie
istniejĉcĉ w terenie inIrastrXktXrĘ komXnikacyjnĉ 
¡ pion materiaâowy zajmXje siĘ kompleksem przedsiĘwziĘý, zwiĉzanych z zaopatrywaniem wojsk we wszystkie rodzaje Œrodków
Eojowych i materiaâowych oraz w XzErojenie i sprzĘt wojskowy,
EazXje gâównie na stacjonarnych Ŭródâach zaopatrzenia skâadnice wojskowe, skâady i magazyny gospodarki narodowej 
¡ pion techniczny organizXje i realizXje zaEezpieczenie techniczne, w tokX dziaâaĽ wojennych w procesie remontX Xszkodzonego
XzErojenia i sprzĘtX wojskowego w szerokim zakresie EazXje na
stacjonarnych wojskowych i cywilnych zakâadach remontowych 
¡ pion inIrastrXktXry zaspokaja potrzeEy kwaterXnkowe i szkoleniowe wojsk oraz mieszkaniowe kadry i ich rodzin, a ponadto
w czasie wojny XtrzymXje w sprawnoŒci technicznej stacjonarne
oEiekty wojskowe i ich inIrastrXktXrĘ technicznĉ 
¡ pion medyczny organizXje i realizXje zaEezpieczenie medyczne,
w tokX dziaâaĽ wojennych w procesie realizacji przedsiĘwziĘý
medycznych w szerokim zakresie wykorzystXje stacjonarnĉ EazĘ
leczniczĉ, siây i Œrodki transportX sanitarnego 
=atem w wojskowoŒci moŮna wyróŮniý takŮe zadania logistyki
w oEszarze eksploatacji sprzĘtX wojskowego
&elem artykXâX jest identyÀkacja procesów logistycznych w gospodarce cywilnej, wystĘpXjĉcych w trakcie eksploatacji pojazdów
samochodowych oraz przedstawienie roli jakĉ speâniajĉ w racjonalnym wykorzystaniX tych oEiektów
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2Eiekt techniczny np samochód ma okreŒlone cechy charakterystyczne, takie jak przeznaczenie, Xleganie Xszkodzeniom i koniecznoŒý oEsâXgiwania, moŮe Eyý Xlepszany, moŮe stwarzaý zagroŮenie
dla czâowieka i Œrodowiska, w czasie istnienia przechodzi przez kolejne etapy Iazy Ůycia ² projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja,
wycoIanie z eksploatacji
: przypadkX jednego z tych etapów ² eksploatacji, aEy okreŒliý
danĉ sytXacjĘ eksploatacyjnĉ naleŮy poznaý nastĘpXjĉce skâadowe
dziaâania >@
¡ sprawca, podmiot, XŮytkownik kto to roEi" ,
¡ cel dziaâania po co to roEi" ,
¡ Œrodek techniczny ² oEiekt techniczny czym to roEi" ,
¡ metoda postĘpowania w jaki sposóE to roEi" ,
¡ przedmiot dziaâania z czego, na co siĘ oddziaâXje" ,
¡ otoczenie ² warXnki w jakich okolicznoŒciach" ,
¡ wynik co osiĉgniĘto" 
: trakcie eksploatacji oEiekt jest narzĘdziem dziaâania kiedy
jest XŮytkowany lXE przedmiotem dziaâania kiedy jest oEsâXgiwany
-eŒli chodzi o eksploatacjĘ samochodX to jest on XŮytkowany, kiedy
przewozi towary lXE lXdzi, oEsâXgiwany w trakcie naprawy, mycia,
diagnostyki, regXlacji Xkâadów, przeglĉdów technicznych lXE oczekXje na XŮytkowanie lXE oEsâXgĘ 3omocnym do przedstawienia
tych podstawowych dziaâaĽ jest model prakseologiczny
áaĽcXch dziaâania L skâada siĘ z nastĘpXjĉcych elementów
¡ [ ² podmiotX dziaâania czâowiek inicjXjĉcy cel dziaâania ,
¡ y ² poŒrednika dziaâania narzĘdzie XmoŮliwiajĉce osiĉgnĉý cel
dziaâania ,
¡ z ² przedmiot dziaâania EĘdĉcy celem dziaâania 
7DE 3U]\NâDG\âDĽFXFKyZXŮ\WNRZDQLDLREVâXJLZDQLDVDPRFKRGyZ>@
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Een]ynowej
personeO stacji oEsáXJi wyposaĪenie stacji oEsáXJi samochód
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Rys. 3. 0RGHO V\VWHPX HNVSORDWDFML VDPRFKRGyZ >@ JG]LH 8Ů ² XŮ\WNXMĉF\ SRMD]G 3 ² SRMD]G 2E ² REVâXJXMĉF\ SRMD]G 6R ² ŒURGNL REVâXJL
= ² SU]HGPLRW\ G]LDâDQLD WUDQVSRUWX 2 ² PLNURRWRF]HQLH 2X ² PLNURRWRF]HQLH âDĽFXFKD XŮ\WNRZDQLD 2R ² PLNURRWRF]HQLH âDĽFXFKD REVâXJLZDQLD .H ² NLHURZQLFWZR HNVSORDWDFML
3rakseologiczny model eksploatacji samochodX przedstawia
rysXnek 
-eŮeli samochód s jest XŮytkowany staje siĘ poŒrednikiem
w âaĽcXchX dziaâania jeŮeli zaŒ jest oEsâXgiwany ² przedmiotem
celem dziaâania 0oŮna to zapisaý nastĘpXjĉco >@
 dla âaĽcXcha XŮytkowania LX = <x, s, z>
2) dla âaĽcXcha oEsâXgi Lo = <x, y, s>
:yErane âaĽcXchy XŮytkowania i oEsâXgiwania samochodów
przedstawia taEela 
6amochód moŮe speâniaý rolĘ poŒrednika dziaâania lXE Eyý
przedmiotem dziaâania 6tanowiska XŮytkowania, oEsâXgiwania,
samochody i kierownictwo eksploatacji tworzĉ system eksploatacji,
który moŮna wyodrĘEniý z otoczenia 6kâada siĘ on z podsystemów
XŮytkowania i oEsâXgiwania rys  i )
'ziaâania logistyczne w systemie eksploatacji samochodów to
przede wszystkim dziaâania zasileniowe, zwiĉzane z zaopatrzeniem
w materiaây eksploatacyjne, czĘŒci zamienne, XsâXgi serwisowe, itp
6ystem logistyczny ma za zadanie zaEezpieczyý prawidâowe wypeânianie IXnkcji realizowanych w podsystemach oEsâXgi
i XŮytkowania pojazdX rys ) 6ystem oEsâXgiwania oraz logistyczny skâadajĉ siĘ na system zaplecza technicznego systemX
przewozowego
'ecyzje podejmowane w eksploatacji samochodów majĉ Œcisây
zwiĉzek z procesami logistycznymi, np ograniczanie tzw pXstych
przejazdów, minimalizacja czasów przestojów w ramach oEsâXgi
i organizacji pracy, wyEór optymalnych procesów technologicznych
oEsâXgiwania pojazdów, itp
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'ziaâania logistyczne w eksploatacji samochodów moŮna zidentyÀkowaý zarówno w oEszarze XŮytkowania jak i oEsâXgi : trakcie
XŮytkowania samochodów, czyli przemieszczania osóE i towarów
podejmowane sĉ decyzje logistyczne odnoŒnie wyEorX przewoŬnika, Œrodka transportX, tras przejazdów, wielkoŒci partii transportowych, EezpieczeĽstwa przewozów, itp : trakcie oEsâXgiwania
samochodów decyzje logistyczne dotyczĉ oEsâXgi posprzedaŮowej, serwisowania, zaopatrzenia w czĘŒci zamienne i materiaây
eksploatacyjne, itp
= pXnktX widzenia niniejszych rozwaŮaĽ, w nawiĉzaniX do Eadania procesów logistycznych w cyklX Ůycia samochodów, eksplo-
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Rys. 5. 3UDNVHRORJLF]Q\ FLĉJ V\VWHPyZ G]LDâDQLD Z WUDQVSRUFLH >@

atowany pojazd jest traktowany jako przedmiot dziaâania :g >@
logistyka serwisX ma za zadanie Xtrzymanie w peânej sprawnoŒci
towarów XŮytkowych przez odEiorców 1a system ten skâadajĉ siĘ
dostawcy czĘŒci zamiennych, magazyny czĘŒci zamiennych oraz
zakâady serwisowe remontowe)
: przypadkX samochodów zagadnienia te dotyczĉ zatem oEszarX logistyki czĘŒci zamiennych okreŒlanie zapotrzeEowania
na czĘŒci przez Àrmy serwisowe, dostawy i magazynowanie, sterowanie zapasami) oraz dziaâaĽ oEsâXgowych zwiĉzanych z diagnostykĉ, dokonywaniem wymian i napraw samochodów w serwisie,
oEsâXgĉ klienta, wypoŮyczaniem samochodów zastĘpczych, itp
=agadnienie logistyki czĘŒci zamiennych rozpatrywaý moŮna
dwóch pXnktów widzenia 3ierwszy to logistyka czĘŒci zamiennych prodXcenta, czyli zaopatrzenie klienta w czĘŒci w ramach
oEsâXgi zgodnie z jego wymaganiami 'rXgi zaŒ to logistyka czĘŒci
zamiennych XŮytkownika odEiorcy czĘŒci) oEejmXjĉca takie dziaâania jak planowanie zapotrzeEowania w ramach oEsâXgi technicznej konserwacji, organizacja dostaw, magazynowanie 6zczególna
Xwaga zwrócona zostanie w niniejszym artykXle na logistykĘ czĘŒci zamiennych odEiorcy 2dEiorcami mogĉ Eyý warsztaty samochodowe, prywatni wâaŒciciele pojazdów, sklepy, hXrtownie, dziaây
techniczne Àrm transportowych, itp
3roElemem do rozwiĉzania w okreŒlaniX zapotrzeEowania na
czĘŒci zamienne jest nieznany termin wystĉpienia potrzeEy wymiany) oraz koniecznoŒý szyEkiej naprawy pojazdX :spóâpraca
Àrm transportowych w ramach âaĽcXcha logistycznego lXE koniecznoŒý przemieszczania siĘ XŮytkowników samochodów osoEowych
powodXje, Ůe postój samochodX ciĘŮarowego lXE osoEowego to
takŮe dodatkowe koszty logistyczne
'ostĘpnoŒý czĘŒci zamiennych generXje koniecznoŒý podejmowania decyzji logistycznych przez Àrmy, czy Xtrzymywaý czĘŒci na
skâadzie czy kXpowaý je w razie wystĉpienia potrzeEy 2Erót czĘŒciami zamiennymi charakteryzXje siĘ nastĘpXjĉcymi cechami >@
z zakXp czĘŒci zamiennej jest poprzedzony negatywnym odczXciem klienta, spowodowanym awariĉ wyroEX pierwotnego,
z zapotrzeEowanie na czĘŒci zamienne moŮna planowaý tylko
w ograniczonym zakresie,
z zapotrzeEowanie na czĘŒci zamienne jest zaleŮne od liczEy
sprzedanych wyroEów pierwotnych, przeprowadzonych zaEiegów konserwacyjnych i serwisowych, trwaâoŒci zastosowanych
czĘŒci,
z czĘŒci zamienne wymagajĉ czĘsto wielX oEjaŒnieĽ i sĉ sprzedawane razem z XsâXgami serwisowymi,
z asortyment czĘŒci zamiennych ² zaleŮnie od wymagaĽ zapewnienia IXnkcjonowania wyroEX pierwotnego ² nie zawsze moŮe
Eyý ksztaâtowany w oparciX o czynniki ekonomiczne,
z innowacje powodXjĉ zastĘpowanie przestarzaâych wyroEów nowymi, czĘŒci zamienne mXszĉ Eyý jednak przygotowane zarówno dla starych jak i nowych wyroEów pierwotnych, powodXje to
ciĉgâe rozszerzanie asortymentX czĘŒci,

klienci kXpXjĉcy czĘŒci zamienne czĘsto nie sĉ Ànalnymi odEiorcami, sĉ nimi takŮe warsztaty
*romadzenie, Xtrzymywanie i dystryEXcja zapasów czĘŒci zamiennych i materiaâów eksploatacyjnych, spowodowane koniecznoŒciĉ wyrównywania róŮnych intensywnoŒci ich przepâywów, to
podstawowe zadania stawiane systemowi zaopatrzenia 'o najwaŮniejszych przyczyn tworzenia zapasów w eksploatacji moŮna
zaliczyý >@
¡ wahania czĘsto losowe) wielkoŒci zapotrzeEowana na czĘŒci zamienne i materiaây eksploatacyjne w okresie miĘdzy dostawami,
¡ Erak moŮliwoŒci dostarczenia Eraki w magazynach) do podsystemX oEsâXgi czĘŒci zamiennych i materiaâów eksploatacyjnych
w czasie zapotrzeEowania,
¡ nieterminowoŒý i nieregXlarnoŒý dostaw, a takŮe wielkoŒý otrzymywanych dostaw,
¡ sezonowoŒý zapotrzeEowaĽ i dostaw
-ednakŮe sprawnie zorganizowane przepâywy materiaâów i inIormacji mogĉ znacznie ograniczyý koniecznoŒý tworzenia zapasów
3rzykâadami sĉ liczni, Œwietnie prosperXjĉcy, niezaleŮni dystryEXtorzy czĘŒci i akcesoriów samochodowych 'o najwiĘkszych w 3olsce
naleŮĉ >@
 ,nter &ars 6$,
 *roXpaXto 3olska 6p z oo,
 0oto-3roÀl 6p z oo,
 $XtodistriEXtion 3olska 6p z oo
 3rzedsiĘEiorstwo wieloEranŮowe Å$8726µ 6p z oo
Firma Inter Cars >@ posiada w swojej oIercie ponad milion róŮnych czĘŒci zamiennych do samochodów osoEowych marki eXropejskie i azjatyckie) i ciĘŮarowych, motocykli, naczep, aXtoEXsów
i maszyn rolniczych 6âXŮĉ one zarówno do napraw eksploatacyjnych jak i powypadkowych pojazdów .anaây dystryEXcji to sprzedaŮ detaliczna, hXrtowa oraz online e-katalog, portal internetowy)
=e  Àlii Àrmy ,nter &ars w 3olsce towar jest dostarczany trzy razy
dziennie wykorzystXjĉc transport wâasny przedsiĘEiorstwa &zas realizacji zamówieĽ specjalnych wynosi 2 godzin
Firma Groupauto Polska >@ zrzesza jedenastX niezaleŮnych
dystryEXtorów czĘŒci zamiennych dla rynków lokalnych -est ona
czâonkiem *roXpaXto ,nternational 3owierzchnia magazynowa 
warsztatów w sieci Àrmy wynosi 2 tys m2 'ystryEXcja towarów
odEywa siĘ za poŒrednictwem 2 pXnktów sprzedaŮy
6ystem logistyki dystryEXcji czĘŒci zamiennych w Àrmie Moto-ProÀl >2@ oparty jest na wspóâpracy z lokalnymi partnerami handlowymi, takimi jak hXrtownie i sklepy zaopatrXjĉce warsztaty
samochodowe 6ystem ten wykorzystXje nowoczesne technologie
internetowe zamówienia online w systemie 0oto1et to okoâo 
wszystkich zamówieĽ) 'ostawy ÅjXst ,n timeµ na czas) realizowane nocĉ pozwalajĉ oEniŮyý stany magazynowe oraz jednoczeŒnie
rozszerzyý oIertĘ asortymentowĉ 7owar zamówiony do godz 
dostarczany jest do siedziEy partnera najpóŬniej do godz  dnia
nastĘpnego 1iezawodnoŒý dostaw oceniana jako otrzymanie na
z
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logistyka
czas zamówionego towarX oraz wysoki stopieĽ realizacji zamówieĽ
wynosi ponad  3owierzchnia magazynowa wraz z EiXrowĉ)
wynosi  tys m2
(Xropejska grXpa zakXpowa $XtodistriEXtion ,nternational posiada takŮe swój oddziaâ w 3olsce - Autodistribution Polska Firma
ta >@ zawiera Xmowy z dXŮymi regionalnymi hXrtowniami motoryzacyjnymi, które posiadajĉ swoje lokalne Àlie sprzedaŮy w celX lepszej oEsâXgi klienta +Xrtownie sprzedajĉ czĘŒci zamienne do napraw eksploatacyjnych i powypadkowych samochodów osoEowych
i dostawczych a takŮe sprzĘt warsztatowy : 3olsce dziaâa 
serwisów $XtodistriEXtion 3olska, które Xdzielajĉ 2 miesiĘcznej
miĘdzynarodowej gwarancji na zakXpione czĘŒci i wykonane XsâXgi
Firma Autos >@ sprzedaje wyposaŮenie warsztatowe i czĘŒci
zamienne przede wszystkim do napraw eksploatacyjnych samochodów ciĘŮarowych, przyczep, naczep i aXtoEXsów : magazynach
o powierzchni  tys m2 zgromadzone jest  tys pozycji magazynowych dostĘpnych w ciĉgâej sprzedaŮy
-ednak sprzedaŮ i zapewnienie dostĘpnoŒci czĘŒci zamiennych
w wymaganej iloŒci, jakoŒci, miejscX i czasie to tylko czĘŒý zagadnieĽ logistycznych w eksploatacji 'XŮe wyzwanie stanowi szyEka
diagnoza Xszkodzenia samochodX takŮe powypadkowego), sprawna naprawa pojazdX i odpowiednia oEsâXga klienta np zaoIerowanie samochodX zastĘpczego na czas trwania naprawy) 1aprawy
i ewentXalne wymiany czĘŒci i materiaâów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych najczĘŒciej dotyczĉ
¡ XkâadX zawieszenia amortyzatory, sworznie, koĽcówki drĉŮka
kierowniczego, wahacze, tXleje zawieszenia),
¡ XkâadX hamXlcowego pâyn hamXlcowy, przewody hamXlcowe,
tarcze, klocki, szczĘki hamXlcowe),
¡ wymiany Àltrów, pâynów, rozrzĉdów,
¡ diagnostyki kompXterowej odczyt, opis, kasowanie EâĘdów),
¡ Xstawienia geometrii kóâ,
¡ serwisX klimatyzacji opróŮnianie, oczyszczanie, próEa szczelnoŒci, napeânianie, odgrzyEianie, ozonowanie),
¡ serwisX silnika elementy XkâadX napĘdowego, olej silnikowy,
wtryskiwacze, elementy XkâadX rozrzĉdX, sprzĘgâa, alternatory,
rozrXszniki, Àltry paliwa i powietrza),
¡ XkâadX châodzenia châodnice, termostaty, pâyny châodnicze)

3RGVXPRZDQLH

,dentyÀkacja zadaĽ logistycznych w eksploatacji samochodów nie
jest zadaniem âatwym ze wzglĘdX na zâoŮonoŒý zachodzĉcych tam
procesów 'latego pomocna staje siĘ wiedza z zakresX sprawnego
dziaâania >@ : oEszarze oEsâXgi pojazdX, gdzie staje siĘ on przedmiotem dziaâania niezEĘdna jest szyEka reakcja na pojawiajĉce
siĘ proElemy, koniecznoŒý natychmiastowego znalezienia przyczyny
niesprawnoŒci oraz jej XsXniĘcia, minimalizXjĉc przy tym koszty
serwisowe ² napraw, wymian, XzXpeâniania pâynów eksploatacyjnych a takŮe zapewniajĉc najwyŮsze standardy oEsâXgi klienta
.onieczna jest zatem wspóâpraca wielX Iirm prodXcentów
czĘŒci, warsztatów samochodowych, hXrtowni i detalistów, Àrm
kXrierskich) tworzĉcych âaĽcXch logistyczny w celX zaEezpieczenia dostĘpnoŒci czĘŒci zamiennych, materiaâów eksploatacyjnych
w okreŒlonym miejscX, czasie i iloŒci oraz posiadania odpowiednio
wykwaliÀkowanych pracowników potraÀĉcych naprawiý coraz Eardziej skomplikowane konstrXkcyjnie samochody =adania te speânia wâaŒnie logistyka w eksploatacji samochodów
3rzedstawiane zagadnienia nie opisXjĉ w peâni wszystkich dziaâaĽ logistycznych w eksploatacji samochodów dlatego Eadania
w tym oEszarze EĘdĉ kontynXowane
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