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W ra mach dzia łal no ści co raz wy raź niej
spe cja li zu ją się dzia ły re ali zu ją ce kon kret -
ne pro ce sy pro duk cyj ne lub usłu go we.
Jed no cze śnie roz wi ja ją się sys te my
wspie ra nia za rzą dza nia ni mi wy ko rzy stu -
ją ce no wo cze sne pro gra my in for ma -
tycz ne. W artykule pre zen tu je my za kres
ta kie go wspar cia, na przy kła dzie kon kret -
ne go, du że go przed się bior stwa zlo ka-
li zo wa ne go w Wo je wódz twie Świę to -
krzy skim.

Do 31 grud nia 2007 ro ku fir ma „Vi ve
Te xti le Re cy kling” po sia da ła swój dział
trans por to wy, jed nak od 1 stycz nia 2008
r. zo sta ła utwo rzo na sa mo dziel na spół -
ka „Vi ve Trans port”, któ ra jest wy ko naw -
cą prze wo zów mię dzy in ny mi na rzecz fir -
my ma cie rzy stej, to jest „Vi ve Te xti le
Re cy kling”, jak rów nież dla in nych klien -
tów kra jo wych i za gra nicz nych. Świad czo -
ne usłu gi trans por to we mo że my po dzie -
lić na trzy gru py2:

● pierw sza gru pa – są to usłu gi trans por -
to we dla „Vi ve Te xti le Re cy kling”, czy -
li wła ści wie im port odzie ży uży wa nej;
sa mo cho dy wy ko nu ją trans port mię dzy -
na ro do wy, a więc prze wo żą ła dun ki
z kra ju za gra ni cę i od wrot nie

● dru ga gru pa to usłu gi trans por to we dla
klien tów za gra nicz nych. W więk szo ści
od by wa ją się dla dwóch du żych klien -
tów: Van der Vol na tra sie Ho lan dia
– Hisz pa nia (uży wa nych do te go trans -
por tu jest 11 sa mo cho dów) oraz dla fir -
my DSV na tra sie Da nia – Bel gia (5 sa -
mo cho dów). Sa mo cho dy te są sta le
w tra sie, a do Pol ski przy jeż dża ją tyl -
ko na prze glą dy, na pra wy oraz prze dłu -
że nie ubez pie cze nia

● trze cia gru pa obej mu je ła dun ki prze -
wo żo ne dla po zo sta łych klien tów,

a zwłasz cza usłu gi trans por to we do
klien tów „Vi ve Te xti le Re cy kling”, hur -
tow ni odzie ży uży wa nej, trans por tu od -
pa dów i czy ściw.

Fir ma „Vi ve Trans port” w ro ku 2010 po -
sia da ła łącz nie 40 sa mo cho dów, w tym 33
mar ki DAF i 7 SCA NIA. By ły one prze zna -
czo ne za rów no do trans por tu w kra ju, jak
i za gra ni cą. Fir ma „Vi ve Te xti le Re cy kling”
po sia da 5 sa mo cho dów tak zwa nych
„pla co wych”, któ re ma ją za za da nie wo -
że nie to wa ru w ra mach mia sta, czy li
do star cza nie to wa ru do kon te ne rów. 

Każ dy sa mo chód po sia da po dwój ną ob -
sa dę, że by mógł jak naj szyb ciej do trzeć
do miej sca roz ła dun ku i wró cić do kra -
ju z to wa rem dla „Vi ve Te xti le Re cy kling”.
W fir mie „Vi ve Trans port” za trud nio -
nych jest 100 kie row ców, któ rzy ma ją
okre ślo ny czas pra cy, li czo ny od mo men -
tu roz po czę cia kur su do je go za koń cze -
nia wraz z cza sem po za przy ję tym roz kła -
dem (za ła du nek i roz ła du nek), jak
rów nież prze rwy. Wła ści ciel fir my i kie -
row cy prze strze ga ją prze pi sów za war tych
w Usta wie o cza sie pra cy kie row cy. 

Fir ma „Vi ve Trans port” po sia da, po za
wspo mnia ny mi już 40 sa mo cho da mi, 400
wy mien nych kon te ne rów, któ re speł -
nia ją ro le ma ga zy nów (sys tem opar ty na
BDF), warsz tat sa mo cho do wy, w któ rym
są świad czo ne usłu gi na praw sa mo cho -
dów fir mo wych, a tak że dys try bu tor pa -
li wo wy (umo wy pa li wo we pod pi sa ne
z BP, Re ge sta oraz za gra ni cą AS 24). Fir -
ma ma rów nież pod pi sa ne umo wy na ser -
wis opon, bie żą cą ich na pra wę oraz mo -
ni to ring opon. Każ dy sa mo chód po
prze je cha niu tra sy ma spraw dza ne opo -
ny, zu ży cie bież ni ka, stan ogól ny, co po -
zwa la na płyn ne prze by cie za pla no wa nych
kur sów.

Fir ma „Vi ve Trans port” po zy sku je no -
wych klien tów przez gieł dy trans por to -
we, co po zwa la na peł ne wy ko rzy sta nie
sa mo cho du.

„Vi ve Trans port” dla spraw ne go dzia -
ła nia wpro wa dzi ła ra por ty ty go dnio we,
któ re po ma ga ją usta lić prze je cha ne ki lo -
me try, wy sta wio ne fak tu ry, ilość ła dun -
ków, ilość zre ali zo wa nych zle ceń, ilość za -
ku pio ne go pa li wa, ilość kie row ców
za trud nio nych, ilość go dzin prze pra co wa -
nych przez po jaz dy, ilość go dzin po sto -
ju po jaz dów, ilość po my słów in no wa cyj -
nych „Po lepsz my na szą VI VE”, ilość
awa rii, ilość prze pro wa dzo nych prze -
glą dów, ilość prze pro wa dzo nych na -
praw, ilość nad go dzin pra cow ni ków
warsz ta tu dla Dzia łu Trans por tu Vi ve,
ilość nad go dzin pra cow ni ków warsz ta tu
dla Za kła du Pro duk cyj ne go Vi ve.

W przy szło ści Fir ma „Vi ve Trans port”
dla lep sze go funk cjo no wa nia i roz wo ju
chce wpro wa dzić kon kret ne pro gra my lo -
gi stycz ne. Pro gra my te po mo gą w za rzą -
dza niu każ de go ro dza ju flo ty sa mo cho -
dów oso bo wych, do staw czych czy
cię ża ro wych. Plat for ma in ter ne to wa in -
te gru je wszyst kie da ne po cho dzą ce
z trans ak cji do ko na nych za po mo cą kart
pa li wo wych w try bie on –li ne. Ist nie je tak -
że moż li wość im por to wa nia trans ak cji
z in nych źró deł, na przy kład z wła snej ba -
zy pa li wo wej lub da nych in ne go do -
staw cy kart pa li wo wych. 

Wspo ma ga nie za rzą dza nia 
pro gra ma mi lo gi stycz ny mi

W przed się bior stwie sto so wa ne są
sys te my in for ma tycz ne, któ re uła twia ją
za rzą dza nie ca łym pro ce sem trans por to -

Wspo ma ga nie za rzą dza nia trans por tem w przed się bior stwie –
na przy kła dzie Vi ve Te xti le Re cy kling w Kiel cach

Bog dan Kle pac ki
Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie

Ilo na Dzie dzi c1

Uni wer sy tet Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czy w Kiel cach

1 Prof. dr hab. Bog dan Kle pac ki – Wy dział Na uk Eko no micz nych, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie; mgr Ilo na Dzie dzic – Uni wer sy -
tet Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czy w Kiel cach. Ar ty kuł re cen zo wa ny (przyp. red.).
2 Da ne uzy ska ne na pod sta wie wy wia du z kie row nic twem Fir my. 



wym. Ja ko naj waż niej sze ele men ty moż -
na wy mie nić po niż sze:

● in for ma cje o tan ko wa niu pa li wa

● wy kry wa nie nie zgod no ści zwią za nych
z trans ak cja mi pa li wo wy mi

● ewi den cja wy pad ków, na praw, szkód
ko mu ni ka cyj nych, ser wi so wa nie

● ewi den cja kosz tów

● za rzą dza nie in ny mi da ny mi do ty czą cy -
mi flo ty (po jaz dy, kie row cy, le asing,
ubez pie cze nia, kar ty itp.)

● au to ma tycz ne przy po mnie nia.

Pro gra my umoż li wia ją tak że do ko ny wa -
nie ana liz, ze sta wień, wy kre sów i ra por -
tów:

● two rze nie ra por tów i wy kre sów na pod -
sta wie za war tych w sys te mie da nych

● ze sta wie nia da nych fi nan so wych i pa -
li wo wych.

Sys tem po zwa la na ko rzy sta nie z róż -
nych da nych, a zwłasz cza:

● im por to wa nie da nych z róż nych źró deł

● in te gro wa nie da nych

● eks por to wa nie da nych

● współ pra cę z ist nie ją cy mi sys te ma mi
i urzą dze nia mi ze wnętrz ny mi (elek tro -
nicz ny ta cho graf, sys te my księ go we, in -
ne) oraz po wszech ny mi apli ka cja mi
i ba za mi da nych (Excel, Ac cess, Orac -
le itp.)

● bez po śred nie po łą cze nie z ser we rem
(da ne o kar tach i trans ak cjach).

Pro gram ten mo że za wie rać in for ma -
cje do ty czą ce:

● trans ak cji

● po jaz dów (nr re je stra cyj ne, mar ka,

typ, nr iden ty fi ka cyj ny sil ni ka, nr do ku -
men tów, przy dzie lo ny kie row ca,
wszyst kie pod sta wo we pa ra me try po -
jaz du)

● ak ce so riów do po jaz dów

● le asin gu (in for ma cje le asin go we po jaz -
dów)

● ubez pie czeń (in for ma cje do ty czą ce
ubez pie czeń)

● na praw (tak że pli ki gra ficz ne – ska ny
do ku men tów, zdję cia itp.)

● szkód ko mu ni ka cyj nych (pod sta wo we
in for ma cje opi su ją ce szko dę, ro dzaj
uszko dze nia, fir ma ubez pie cza ją ca,
stan licz ni ka, war tość szko dy, oso by po -
wią za ne ze szko dą)

● har mo no gra mu pla no wa nych dzia łań
(prze glą dy, wi zy ty ser wi so we itp.)

● po zo sta łych kosz tów

● kie row ców (głów ne in for ma cje: da ne
ad re so we, przy pi sa nie do ośrod ków
kosz to wych i grup; do dat ko we in for ma -
cje: nu mer iden ty fi ka cyj ny, nu mer pra -
wa jaz dy, nu mer ubez pie cze nia, da ta
za trud nie nia)

● szko leń kie row ców

● li cen cji oraz upraw nień

● punk tów kar nych

● hi sto rii przy dzie la nia po jaz dów

● kart

● opłat dro go wych

● kon tak tów (tak że pli ki gra ficz ne – ska -
ny do ku men tów, zdję cia itp.)

● prze bie gu pry wat ne go

● sta cji pa li wo wych.

Sze ro ki za kres stan dar do wych ra por -
tów, w tym ra por ty do sto so wy wa ne do
in dy wi du al nych po trzeb, moż na przy go -
to wy wać two rząc stan dar do we li sty, ety -

kie ty, wy kre sy, a tak że do ko ny wać pod -
su mo wań, gru po wa nia i prze li cza nia da -
nych. Dzię ki pro gra mom lo gi stycz nym
moż na for mu ło wać na stę pu ją ce ra por ty:

● ra por ty fi nan so we (li sta trans ak cji, ra -
por ty pod su mo wu ją ce kar ty, po jaz -
dy, kie row ców, ośrod ki kosz to we itp.,
sta ty sty ki ce no we)

● ra por ty zu ży cia pa li wa (kil ka me tod kal -
ku la cji zu ży cia pa li wa, ma cierz zu ży cia)

● ra por ty kon tro l ne (li mi ty, zbyt du że lub
ma łe tan ko wa nia, zu ży cie pa li wa, zbyt
du ży lub ma ły prze bieg, licz ba i roz kład
tan ko wań w de fi nio wa nym okre sie
itp.)

● szyb ka kon tro la kart oraz trans ak cji:

kon tro l ny ra port cza su trans ak cji

kon tro l ny ra port ilo ści za ku pio ne go
pa li wa

kon tro l ny ra port od czy tu sta nu licz -
ni ka

kon tro l ny ra port uży cia kart

kon tro l ny ra port za ku pów na kar tę

kon tro l ny ra port zu ży cia pa li wa

ra port kart

ra port ze sta wie nia kosz tów

ze sta wie nie ilo ści pa liw (opła ta śro -
do wi sko wa) 3.

Pod su mo wa nie

Współ cze sne przed się bior stwo świad -
czą ce usłu gi w za kre sie lo gi sty ki, w tym
trans por to we, nie moż li wo ści funk cjo no -
wa nia bez sze ro ko ro zu mia nej in for ma -
ty za cji. Z jed nej stro ny umoż li wia ona za -
rzą dza nie prze bie giem pro ce sów
trans por to wych, z dru giej zaś kon tro le ich
prze bie gu. Za pre zen to wa ny przy kład
kon kret ne go przed się bior stwa wska zu -
je, że no wo cze sne me to dy są rze czy wi -
ście sto so wa ne w prak ty ce i po zwa la ją na
po pra wę kon ku ren cyj no ści przed się bior -
stwa.
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